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ستایش نامه ها و یادداشت ها

د اّول
ّ

مجل

نامه ای و مقاله ای

بــزرگانوشــخصّیتهایبرجســتۀمصــر،اســتادبــزرگوشــاعر ایــننامــهومقالــهرایکــیاز

کــه چیرهدســِتاألهــرام،محّمــدعبدالغنــیحســنمصــری،ازشــاعرانغدیــر1عنایــتنمــوده

ینــتمیبخشــیم.ایــنمقالــهازجایــگاهواالیاســتاد کتــاب2رابــهمقالــهاشز ایــنچــاپاز

کــه درفرهنــگوفضیلــتوشــخصّیتنیکــویاخالقــیحکایــتمیکنــدونشــانمیدهــد

تــاچــهانــدازهازوجــدانزنــدهواندیشــۀآزادســالمبهــرهداشــتهوبــرایمصالــحاّمــتووحــدت

بخشــیدنبــهایشــانوترویــجدانــشســودمندشکوشــیدهوبــهحقایــقاســالممقــّدسفروتنانه

تســلیمبــودهاســت.

یــم کنــونآنمقالــهراهمــراهبــانامــۀویانتشــارمیدهیــموهــردوراپیوســتهشــکرمیگزار ا

کنیــم. گاهــشراقدردانــی یــمووجــدانآ گرانقــدرشراپــاسدار تــاقلــمروانواســتواروســخن

خداونــداورامحفــوظداردوبــرعّزتــشبیفزایــد!

1.شــعروشــرححالــشبــهخواســتخــدایتعالــیدربخــششــاعرانســدۀچهاردهــمخواهــدآمــد.نیــزســتایشنامهای
ــدهشــتممیآیــد.

ّ
آغــازمجل کــهدر کتــابمــانگاشــته گوهــرنظــمبــرای بــه

کــهدرچــاپدومدارایافزودگیهایــیبــهدســتخــود بــهچــاپرســید بــار ــفدو
ّ
روزگارجنــابمؤل کتــابالغدیــردر .2

ویاســت.ایــننمونــهدرهمــانشــماراســت.)م.(
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متن نامه
مۀبزرگعبدالحسیناحمدامینی!

ّ
سرورماستادعال

درودورحمتوبرکتهایخداوندازآِنشماباد!

کــهدررفــتوآمــداســت،مــرافرصتــی کوتــاهصّحــتوتندرســتی ــابعــد؛لحظههــای اّم

کــههــرســخنی کتابــی کتــابالغدیــرشــمابنــگارم؛ بــارۀ کوتــاهوناچیــزدر کلماتــی بخشــیدتــا

کــهایــنروزهــاازمــن برابــرآنناچیــزجلــوهمیکنــد.دوســتمیداشــتمصّحــتوســالمت در

کنــمتــاپژوهــش تأّمــل برابــرغدیــرشــمابســیار گردانــده،مــراتــوانمیبخشــیدتــابتوانــمدر روی

کــهازمــن کارعظیــمعرضــهنمایــم.اّمــامعــذورموامیــددارم وتحلیلــیشایســتۀآنبــرایایــن

یــدوایــنســخنراهمــراهبــامقالــهایبــاعنــوان»درسایهســارالغدیــر«ازمــنبپذیریــد. درگذر

گونــهمیخواهیــد،ایــنمقالــهراانتشــاردهیــد. بــهحضرتتــانوامیگــذارمتــاهــر

کارتوفیقتــانبخشــد؛ خداونــدنیکوتریــنپــاداشرابــهشــماعطــافرمایــدوبــهاتمــامایــن

ــیمردانــینیرومنــدنیــزازپــسآنبرنمیآینــد! کــهحّت کاری

تحّمد عبداهغنی حسن
قرهاه/ 7 ربیع األّول 1372

25 نواتبا 1952
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متن مقاله
در سایه سار الغدیر

گرایـــشبـــه ایـــنعنـــوانهیـــچنشـــانیازشـــاعرانگییـــاعواطـــفخیالـــیانتزاعـــییـــا در

ـــهدرخاطـــِرخســـتهیافـــتنمیشـــود؛بلکـــهحقیقتـــیاســـت ـــاِبجـــوالنیافت کمی تعبیرهـــای

کـــه یـــم کـــهســـراپایشروشـــنیوروشـــناییاســـت.آری؛مـــابـــهایـــنحقیقـــتبـــاوردار تابـــان

پنـــاهآنسایهســـاریامـــنهمـــراهبـــاآرامـــشواطمینـــانوآسایشـــیشـــیرین خواننـــدۀالغدیـــردر

کـــهانســـانپـــساز واعتمـــادیرضایتبخـــشمییابـــد؛درســـتهماننـــدهمـــانحّســـی

گمراهگـــر،هنـــگامرســـیدنبـــهچمنـــزاری ــواردربیابانـــیبینشـــانو ســـفریدورودرازودشـ

ــایشونیکفرجامـــیمیرســـد. ــهآرامـــشوآسـ ــاردرختانـــشبـ ــبزمییابـــدودرسایهسـ سرسـ

گمــانبــرزبــاننمیرانــم؛ گرایــشخیالــییــاپــروازدرآســمانوهــمو مــنایــنســخنانرابــا

ازاندیشــهو کتــابالغدیــرمعبــریبــرایاندیشــهمیســازمودرصفحــاتسرشــار بلکــهازایــن

مــّواجازپژوهــشآن،گوهرهــاینــابوعناصــرارجمنــدشرامــیکاومتــامــرایــارایآنباشــدکه

گــردم؛ گاه کنارههایــشنظــرافکنــمواجزایــشرابــهاندیشــهبنشــینمومباحثــشرابیشتــرآ بــر

گاممیگــذاَرد. کــهبــهســرزمینیناشــناخته هماننــدانســانی

کــهنویســندهتــالشوکوشــش یافتــم ــدیکــمالغدیــربــهدســتمرســید،در
ّ
کــهمجل هنگامــی

بــهنهایــترســاندهوکمــالوپختگــیرادرصفحــاِتبرابــربــاروزهــایســال خــودرادرایــنکار

هجــریاشبــهغایتکشــاندهاســت.

مــۀپیگیــرســختکوشبزرگــوار،اســتادعبدالحســینامینــی،میتوانســتبــههمیــن
ّ

عال

ــدســامان
ّ
یــکیــادوویــاســهمجل بــارۀحدیــثغدیــررادر کــهپژوهــشدر گــردد خشــنود

کننــدۀآن ــهوتابعیــننیکپــیایشــانودانشــورانروایــت ــارۀصحاب ب ــهتفصیــلدر دهــدوب
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بــارۀاحتجــاجبــهایــنحدیــثوتحقیــقپیرامــونســند گویــدودر حدیــثتــاروزگارمــاســخن

وداللتــشبــروالیــتامــامعلــی_کــّرماهللوجهــه_بنویســد،خــواهایــنمفهــومبرگرفتــهازمتــن

گــوشو کــهپیــشچشــمو گرامــی حدیــثباشــدوخــواهازقرینههــایهمــراهبــاســخنپیامبــر

رویهمــۀصحابــهقــرارداشــت.

وتحقیــقروایــت مــهامینــیمیتوانســتهنــگاماحتجــاجبــهحدیــثغدیــرخــّمّ
ّ

آری؛عال

وســندشچنیــنکنــد؛اّمــادرپژوهــشازغدیرهمۀشــیوههاراپشــتســرنهــادودرژرفکاوی

فــانوپژوهشــگرانرادرنوردیــد.آری؛امینــِیبزرگــوار
ّ
وتحقیــق،همــۀمرزهــایرایــجمیــانمؤل

درایــنپژوهــش،راههــایدشــواروپرشــاخهولبریــزازســؤالراپشــتســرنهــادوهمــوارهروبــه

کــی کــههــرچــهبــهآنبنگــری،تابنا جلــوومصّممتــرازپیــشحرکــتنمــود؛همچــونمــاهتابــان

وزیبایــیاشبیشتــردرنظــرتجلــوهمیکنــد.

ــدبــاچنــدهــزارصفحــه
ّ
کــهتــاایــنجــابــهُنــهمجل کتــابالغدیــررادرحالــیدیدهایــم مــا

مــهعبدالحســیناســت
ّ

رســیدهوهمچنــاندرانتظــارصبــوریوپشــتکاروژرفکاویعال

ــه ک ــانســاماندهــد کتــابراچن ــدو ــههــدفدســتیاب ــترســاَندوب ــهنهای ــنراهراب ــاای ت

ــدوعلــمصحیــحووجــدانســالمازآنخشــنودباشــد. خداون

گاهکه مهامینینجفیازدوسـتیومحّبتامامعلیوشـیعیانشسـیرابشـده،آن
ّ

عال

جانشرادراینراهمیگذاَردوآبچشـمانشراپیشـکشمیکندتادسـتاویزینزدخاندان

کـهبـدانپایبنـداسـت،لّبیـکمیگویـد. کارنـدایمذهبـیرا بـزرگعلـویبیابـد؛ودرایـن

کهایندوسـتیالزاماتوپیوندهاییراهمراهداردوسـببمیشـودکهدوسـتار معلوماسـت

مـه
ّ

کـهعال کـرد،آناسـت کـهبایـدآشـکارابیـان ازبعضـیچیزهـاچشـمبپوشـد.اّمـاحقیقتـی

اسـتادعبدالحسـینامینـیدرمحّبـتدچـارتعّصـبافراطسرکشـانهنشـده؛بلکهدانشـوری

بـودهکـهدانـشخویـشرادرکنـارمحّبتشبهعلیوشـیعیانشنهاده؛وپژوهشـگریبودهکه

کدامنـیدرپژوهـشرافراتـرازاحسـاسوعاطفهنشـاندهاسـت. امانـتعلمـیوپا
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یــادهرویمیکنــد؛بلکــه کــهچــرادردوســتیوعواطفــشز کــرد نمیتــوانانســانراســرزنش

گرایــش،ازراهدرســتحــقســرپیچد.اّمــا کــهبــهســببایــن هنگامــیدرخــورمالمــتاســت

ــهجســتوجــوبرخاســتهوپــردهاز اســتادبزرگــوارمــاچنیــننبــوده،بلکــهدرپــیحقیقــتب

ــجو ــهرن ــانوروشــنب ــنحقیقــتعری ــهای ــرایرســیدنب ــهووجــودشراب چهــرۀآنبرانداخت

زحمــتافکنــدهاســت.

ترتیــب بــه  روایتگــرحدیــثغدیــر کــهصحابــۀ الغدیــرمیبینیــم ــدنخســت
ّ
درمجل

ــنمیرســد ــه110ت ــواررســولخــدا؟ص؟ب ــۀبزرگ ــادشــدهاند.شــمارایــنصحاب ــای حــروفالفب

ــف
ّ
کــهازابوهریــرهآغــازمیشــوندوبــهابومــرازمیعلــیبــنمــّرةبــنوهــبثقفــیمیرســند.مؤل

کتابهــایشــاملِاســناد ــۀراویبســندهنمیکنــد؛بلکــه ــردنازصحاب ــامب ــهن درایــنجــاب

ــادمیکنــد. دهــاوشــمارۀصفحــاترانیــزی
ّ
ــهرانیــزمــیآوَردوحّتــیمجل ــهصحاب حدیــثب

یایــیخروشــان ــهســیلیروانوبلکــهدر ــرب ــاوارســیبرگههــایالغدی ــهب ک درایــنجــااســت

یــخ یــم؛همچــون:ُاســدالغابــه،اإلصابــه،تهذیــبالّتهذیــب،اإلســتیعاب،تار کتــببرمیخور از

یــخالخلفــاءســیوطی،البدایــةوالّنهایــهتألیــفابنکثیــر،نخــب بغــدادخطیــب،تهذیــبالکمــال،تار

کــهشــامل یــخ کتــابحدیــثوتفســیروتار المناقــب،مســنداحمــد،ســننابنماجــه،وصدهــا

ــرهســتند. ــهازحدیــثغدی روایــتصحاب

یــانصحابــهفراغــتمیجویــد،بــهســراغتابعیــن ــفازیادکــردطبقــاتراو
ّ
کــهمؤل گاه آن

گــروهرابهترتیبســدۀوفاتشــانمیآوَرد. راویحدیــثغدیــروســپسدانشــورانمــیرودوایــن

یــانحدیــثدرروزگارمــامیرســد. ازابندینــارجمحــیآغــازمیکنــدوبــهراو

کــهجــدلنمیپذیــردواّمــتاســالماز میاســت
ّ
ازحقایــقمســل ماݥجــرایغدیــرخــّمّ

ــهو ــد.صحاب ــهآناحتجــاجنمودهان ــردهوب ک ــثآناجمــاع ــرصّحــتحدی ســّنیوشــیعهب

ــهعبدالحســینفصلــی م
ّ

ــنروی،عال ــد.ازای ــهآنســوگندمیدادهان ــزدیگــرانراب ــننی تابعی

رابــهســوگنددهیواحتجــاجبــهحدیــثغدیــراختصــاصدادهاســت.ازجملــۀاحتجــاج
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کننــدگانبــهایــنحدیــث،فاطمــهدختــرپیامبــر،حســن،حســین،عبــداهللبــنجعفــر،عمــر

ــد. ــز،ومأمــونعّباســیبودن ــنعبدالعزی ب

کــهنیازمنــداثبــات ــّوتســندجــایدارد ــروق ــهایازدرســتیوتوات پای ــردر حدیــثغدی

کــهفصلــیراویــژۀصّحــتســندآننمایــد؛ ــِفارجمنــدنیــازنداشــته
ّ
یــاتأییــدنیســتومؤل

گــرروشــنایِیروزنیازمنــداثبــاتباشــد،دیگــرهیــچچیــزیدرذهنهــاراســتنخواهــد زیــراا

گرفتــهوازصفحــۀ266بــهبیــان ــفراهدرســتعلمــیرادرپیــش
ّ
بــود!بــاایــنحــال،مؤل

بــارۀســندایــنحدیــثپرداختــهاســت.مثــاًلترمــذیدرصحیــح یــانحافــظدر ســخنانراو

خویــشایــنحدیــثراحســنوصحیــحدانســته؛وحافــظابنعبدالبــّرقرطبــیپــسازبیــان

مهســتند.«بــر
ّ
حدیثهــایبــرادریورایــتوغدیــر،گفتــهاســت:»همــۀاینهــااخبــاریمســل

بــارۀســندغدیــرپرداختــهاســت. ــفبــهبیــانســخنانحافظــاندر
ّ
همیــنشــیوه،مؤل

کــهبــرصّحــتایــنحدیــثاجمــاعرقــمخــورده،برخــیازدانشــورانمســلمان بــاآن

ــِفالغدیــردر
ّ
کــهمؤل ــرخــالفایــناجمــاععرضــهنمودهانــد.ایــنجــااســت دیدگاههایــیب

گیرنــده،خشــمبــرمخالفانــشراعرضــهمیکنــدوآنــانرابــهقضــاوت چهــرۀدوســتاریخشــم

کــه بــارۀابنحــزماندلســیمیگشــاید کمــهمیکشــاَندوحّتــیفصلــیبــابیانــیتنــددر ومحا

گشــودهاســت. ــارۀصّحــتایــنحدیــثرا ب بــابشــّکوتردیــددر

یــان وتأییــدصّحــتوبیــانراو کتابــیبــرایاحتجــاجبــهحدیــثغدیــرخــّمّ گــرالغدیــر ا

کفایــت ــود، ــزاثبــاتمعنــیوالیــتامــامعلــیب وطریقهــایروایتــشدرطــولروزگارانونی

یایــیموجخیــزو مــهعبدالحســیناحمــدخواســتهتــاالغدیــررادر
ّ

میکــرد؛اّمــااســتادعال

بــارۀامام پرتالطــمســازدوموســوعهایگرانســنگدرپیرامــونســخنانپــاکرســولخدا؟ص؟در

کــهغدیــررا گرداَنــد.ازایــنروی،بــهیادکــردشــاعرانیپرداختــه علــی_کــّرماهللوجهــه_فراهــم

ــِفســختکوشبــا
ّ
کردهانــد.پــسمؤل گیــن دراشــعارخــودیــادنمــودهوشعرشــانرابــاآنعطرآ

کــرده کاروانــیپرشــکوهازروزگارپیامبــر_صلــواتاهللعلیــه_قــرنبــهقــرنهمــراهآنــانحرکــت
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ّ
تّو

ودرهــرســده،ازشــاعرانغدیــروغدیرّیههــایایشــانیــادنمــودهوبــهایــننیــزبســندهنکــرده،

یــاپژوهنــدهویــا کــههیــچتاریخنــگار بلکــهشــرححالهایــیازایــنشــاعرانبــهدســتداده

بــارۀایــن کتفــانکــردهومأخذهــایبســیاردر بــهایــنهــما ادیبــیازآنهــابینیــازنیســت.بــاز

ــد؛وایــن ــهذخیــرهاینیکــوازمآخــذدســتیاب ــدب ــاخواننــدهبتوان ــهدســتدادهت شــاعرانب

ــربــرایپژوهنــدگانروزگارمــاحاصــلمیشــود. کمت کــه چیــزیاســت

قصــدنــدارمدرارزشگــذاریایــنشــرححالهــامبالغــهورزم.مثــاًلشــرححــالکمیت]بن

ــددومرادربرگرفتــه؛چنــدان
ّ
یــداســدی[ازشــاعرانغدیــردرســدۀدوم،30صفحــهازمجل ز

بــارۀاوباشــد.نیــزشــرححــالســّید کتابــیشایســتهبــرایپژوهــشدر کــهبــهتنهایــیمیتوانــد

گــردآورده ــدبــه60صفحــهرســیدهوهمــۀمطالــبدرپیرامــونویرا
ّ
حمیــریدرهمــانمجل

وویرادرچهــارچــوبویــژۀاومیــانشــاعرانروزگارشجــایدادهاســت.همچنیــنشــرح

کاروان ــدســومبــه26صفحــهمیرســد.شــرححــالدیگــرراهیــانایــن
ّ
حــالابنرومــیدرمجل

کّمّیــتومیــزانصفحــاتایــنشــرححالهــادرنظــر کنیــد!البّتــه رانیــزبــرهمیــنپایــهقیــاس

ــفدربررســیزندگانــیایــنشــاعران
ّ
کــهمؤل نیســت؛بلکــهنــگاهمــنبــهصبــرشــگفتیاســت

گفتــه،بــه بــارۀابنرومــیســخن مــۀبزرگــواردر
ّ

کــهایــنعال گاه بــهخــرجدادهاســت.مثــاًلآن

ــردآورده گ ــدمراجعــهنمــودهواحــوالولطائــفویراازمآخــذی ــموجدی کتــابقدی دههــا

بــارۀابنرومــی کــهدر کتــابراهــمفروننهــاده گاهاســت؛وحّتــییــک کســیازآنآ کمتــر کــه

کتــاباســتاد ــۀعراقــیالهــدیو
ّ
ســخنیبــهخیــریــاشــردرآنباشــد.ایــنپیگیــریرابــهمجل

کشــاندهاســت. عّبــاسمحمــودعّقــاد

کــه یــمایــننکتــهرابــهحــقیــادآورشــویم درزمینــۀذکــرمآخــذومصــادر،دوســتمیدار

گفــتخداونــدایــن کــهتنهــامیتــوان بــهمنابــعاحاطــهداشــته گرامــیالغدیــرآنقــدر ــِف
ّ
مؤل

کــهشــرححــال تــوانوصبــرووســعتاّطــالعرابــهویعطــافرمــودهاســت.مثــاًلهنگامــی

کننــدگانبرجســتۀدیــوانحماســهرایــادمیکنــد ــددوممــیآوَرد،نــامشــرح
ّ
ابوتّمــامرادرمجل
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کــهبــه27تــنمیرســندوازابوعبــداهللمحّمــدبــنقاســمآغــازمیشــوندوبهمرحومشــیخســّید

فــانشــرح
ّ
بــزرگانادبدرروزگارمــا،پایــانمییابنــد.نیــزآنگاهکــهازمؤل بــنعلــیمرصفــی،از

ابوالفضــلاحمــدبــنابوطاهــر، کــهاز حــالابوتّمــامســخنمیگویــد،دههــاتــنرایــادمیکنــد

ــّروخ،ازنویســندگانایــن ــهدکتــرعمــرف ــزرگانســدۀســوم،آغــازمیشــوندودرروزگارمــاب ب از

دوره،میانجامنــد.

کارروزگارواّتفاقــاتآنســببشــدبــهچنیــن کــه ایــنبــودالغدیــردرنگاهــیشــتابان

ــۀ م
ّ

ــاعال ــردازم.اّم ــدانپ ــلوژرفکاویب ــاتأّم ــهدوســتمیداشــتمب گرن ــندهــم؛و شــتابیت

کــهایــندوســتســّنیمصــری ــزرگمــا،اســتادعبدالحســیناحمــدامینــی،راســزااســت ب

ــهســببفرصــتمحــدودشببخشــاید! خــودراب

کــهالغدیــرراآبگینــهایزاللوشــّفافازاخــّوتوبــرادریمیــان ازخداونــدمیخواهــم

اهــلســّنتوشــیعیانســازدتــابــاآنبــهســویجامعــهایمّتحــدوبنیانــیاســتوارروینماینــد

کــهمایــۀعــّزتاســالموسرفرازیشــاندرجهــاناســت،دســت کریمانــهوآزادانــه وبــهحیاتــی

مــۀبزرگــوارمــاراتوفیــقبخشــد!
ّ

یابنــد.خداونــداســتادعال

تحّمد عبداهغنی حسن



د دوم
ّ

مجل

نامه ای ارجمند

و امامــانجمعــه از یکــی اســتادیگانــه،شــیخمحّمــدســعیددحــدوح، از نامــه ایــن

ــۀغمــرالفوقانــیدرشــهرحلــب،بــهدســتمــارســیدهاســت.ایــننامــه
ّ
جماعــتدرمحل

آیــاتفرهیختگــیو از کــهبــهدســتمــارســیده،سرشــار کــش هماننــددیگــرنوشــتههایتابنا

بهرهمنــدیازاندیشــۀآزادوســالمونیــزآراســتگیاشبــهاخــالقنیکــواســتونشــانمیدهــد

گــوارایســودمندراپــیمیگیــردواز یــخســرمیســپاردوراهعلــم کــهبــهحقایــقروشــنتار

گرانبــارزشــتیزادوریمیگزینــدوبــهســخنانباطــلوهــواوهــوِسچیــرهشــدهبــر جدلهــای

دیگــرانتــننمیدهــد.

ینــتمیبخشــیمتــاهــمجایــگاهاورا گرامــیاشز کنــونایــنچــاپازالغدیــررابــهنامــۀ ا

بیــانروشــنگرشرانشــاندهیــموســپاِسپیوســتۀخــود یــموهــماعجــابخــوداز گرامــیدار

یــم. راتقدیــمویدار
اتینی
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متن نامه
م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

ســپاسازآِنخداونــداســت.درودوســالمبــررســولوبرگزیــدۀویوخانــدانوصحابــهو

دوســتارانشبــاد!

سالمورحمتوبرکتهایخداوندنثارشماباد!

کــه مــۀیگانــهوحّجــتبزرگــوار،شــیخعبدالحســیناحمــدامینــینجفــی
ّ

ســرورمعال

خداونــدنگاهــشداردوســایهاشرامســتدامفرمایــد!

یــخ23ربیــعاألّولبــهدســتمرســید.آنراخوانــدمواخــالقبزرگوارانــهو نامــۀشــمابــهتار

صفــاتنیکــوووالیــتسرســختانهودوســتِیســعادتباروشــخصّیتپــاکوویژگیهــای

کــهبــادوســتِیخانــدانپــاکپیامبــررشــدو درخشــانتانرادرآنبــهبزرگــینمــوداردیــدم

بالندگــییافتــهوثمــربخشــیدهوبــارنشســتهورایحــۀعنبریــنآنبــاعطــریاســمندرآمیختــه

بــویخــوشخــودلبریــزنمــودهوســروددوســتارانراازعطــرمشــکوطــراوت وهمــهجــارااز

کــردهاســت. عبیرآمیــزخــودسرشــار

کـهچـاپجدیـدالغدیـررابـهبنـدههدیـهفرماییـدوعـذرمـرانیـز سـرورم!شـماخواسـتید

گسـتردهپسازپایانیافتنچاپهمۀ نپذیرفتید.دوسـتمیداشـتمدرسـخنیدرازدامنو

گاهشـدنجماعـتادیبانوتاریخشناسـانازآن،بـدانپردازموگفتار دهـایایـناثـروآ
ّ
مجل

خویـشرابـهسـاحتالغدیـرتقدیـمنمایـم.اّمـابـهخواسـتشـماتنمیدهـموایـنکلماترا

ـِفآن
ّ
کـهمیدانـمازادایحـّقالغدیـربـرخـودناتوانـمونیـزادایحـّقمؤل مینـگارم،حـالآن

کـهبـهجوینـدگانحقیقـتوخواهنـدگانپژوهـشآزاد،تقدیمنمودهاسـت. اثـری در



19 د لجم
ّ
تّو

کــههــرچــه گشــته؛تألیفــی کــهبــرایــنتألیــفاطــالق گــواراوزیبــا کلمــهایاســت الغدیــر

یــداد،پیامبــر؟ص؟دربازگشــت گــردآوردهاســت.درایــنرو یــدادفراهــمآمــده، بــابآنرو رادر

ازحّجــةالــوداعدربرابــرجمعــیانبــوهجایــگاهواالیعلــی؟ع؟راآشــکارنمــود؛یعنــیهمــان

کــهشایســتۀ کــردهوچنــدانفضیلــتونکویــیداشــت کــهخــودشپرورانــدهوتربیــت کســی

کــهمــردمبــااوبــهراه گــردد آنبــودتــاوصــّیوامــامپــسازپیامبــروخلیفــۀرهنمــایرهیافتــهای

کشــیدهودرپیرامــونآنبــه یــدادرابــهبیــان مســتقیموروشــنرهنمــونشــوند.الغدیــرایــنرو

کــهگرچــهدرکتابهــاوجــودداشــته، کاوشپرداختــهوحقایقــیرابــرایمــردمآشــکارســاخته

کــهبــهفراموشــیســپردهشــدهبــود؛و یــدهبودنــد.پــسبــهاخبــاریمیپــردازد ازآنغفلــتورز

کــهبــاهــواوهــوسســخن آنهــاراازکتــابخــدا_تقّدســشجــاودانبــاد!_وســّنتپیامبــرش

گفتــارمحّدثــانومفّســرانوسیرهنویســانوتاریخنــگارانونثــرادیبــانوســرودههای نگفتــهو

شــاعراننقــشبســتهاســت.

گفتــهودرســدههاینخســتبــهقلــمآوردهانــد، ایــناثــربــهآنچــهپیشــینیان ویدر

بســندهنکــردهومیــدانپژوهــشراگســترشدادهوشــرححــالبــزرگانرابــهتفصیــلآوردهوهــر

کــههــرچــهرامناســبتیبــاســخن بحــثرادرزمینههــایمربــوطبــهآنگســترشداده،چنــدان

داشــته،آوردهاســت.

کننــدگانوهــمنقدپیشــگانرا کــههــمســخنانمــدح پــسالغدیــرموســوعهایاســت

گفتــارباطــلونادرســت آورده؛هــمبــهمحکمــاتپرداختــهوهــمبــهمتشــابهات؛وســپسهــر

کــه گفتارهایــیرا وهــرعقیــدۀتبــاهوواژۀنــارواوجملــۀنازیبــاراســرکوبنمــوده؛یعنــیهمــان

میخواهنــدتهمتهــاینــارواواعتقــاداتنادرســترابــهعلــیمرتضــی؟ع؟ وپــدرششــیخ

ابطــحابوطالــبوخاندانــشوفرزنــدانونســلونــوادگانوبازمانــدگانودودمــانوپیــروانو

کــهایشــانازایــننســبتها یارانــش،خــواهمــردگانوخــواهزنــدگان،نســبتدهنــد؛حــالآن

ــهویژگیهــای ــیروانواســلوبیاســتواروســبکیمتیــنب ــابیان دورهســتند.ایــنموســوعهب

امــامعلــی؟ع؟وفضیلتهــایاوصیــاپرداختــهاســت.
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مــۀحّجــتمحّمدحســین
ّ

کــهایــناثــرراازعال گاه یافتــم،آن ایــنبــودآنچــهازالغدیــردر

کــهخــوددارایتألیفهــای کســی گرفتــم؛همــان مظّفــری_خدایــشحفــظفرمایــد!_هدیــه

ســودمنداســتوآثــارشنشــانگرنیــرویاندیشــهوبیــاناواســتودرویخردمنــدیعالمــان

ودرستاندیشــیعارفــانواخــالقبرگزیــدگانورســموراهصالحــانشایســتهرایافتــهام.

کــهدیگــریافــتنمیشــد، دهــاینخســتالغدیــر
ّ
کــهدیــدممجل بدیــنســبب،خشــنودشــدم

ازمباحــثســودمند دهــاسرشــار
ّ
کــهمیدانســتمایــنمجل بــهچــاپجدیــدرســیده؛چــرا

مــهبــادرجآنهــا
ّ

گویــاپیشتــروجــودنداشــتهوعال کــه فــراوانودانــشبســیارومطالبــیاســت

درایــناثــرحیاتشــانبخشــیدهوآرزویپژوهنــدگانرابــرآوردهومجهــوالتموّرخــانراروشــن

ســاختهوپشــتوانۀعقلــیوتحلیلــیاندیشــمندانرافراهــمآوردهاســت.

الغدیــرپشــتوانۀبرخــیمطالــباســتوبعضــیاوهــامراازمیــانبــردهوحقایقــیرااثبــات

کــهقرنهــاپذیرفتــهبودیــم کــردهوســخنانیرا کــهنمیدانســتیم،آشــکار نمــودهوچیزهایــیرا

وحتمــیمیپنداشــتیموخاســتگاهورازهایــشرادرنمییافتیــم،باطــلســاختهاســت.

ازاندیشــهوژرفکاوی حــوادثبایــدبــهمــامطالبــیبیاموزنــدکهبرپایــۀآنهابناییاســتوار

کــه کنــد،نــهآن یابــدودســتمایۀتفّقــه یــم.پژوهنــدهبایــداینهــارادر دررویدادهــارابرافراز

کــه کنــد کهنــهرافــروزانســازد.پژوهنــدهبایــدبــرایمــردمتبییــن کینههــای اختــالفانگیــزدو

کجــابرایشــان کیســتند؛ایــندوســتِیخانــدانپــاکنبــویاز حــقچیســت؛شــیعیانمرتضــی

کــهبــهآنــان گشــتهوخاســتگاهشچیســت؛وتهمتهــاوبهتانهــایدروغیــن حاصــل

کنــار یابــدواحســاسوعاطفــهرا کــداماســت.آری؛پژوهنــدهبایــداینهــارادر میبندنــد،

گذشــتهدرســیبــرایامــروزووصّیتهایــی گاهــیبکوشــدوازخطاهــای نهــدودرمســیرآ

کننــدۀ ــران ــهورزیوی کین ــهو ــد:اختــالفمنشــأتفرق ــانبگوی ــهآن ــردوب ــننســلبرگی ــرایای ب

کــهمیــانمســلماناندوســتیوبــرادریبرقــرار وحــدتویکدلــیاســتوســببمیشــود

کــهدوســتمــیدارد، کســانی کــسبــرایمنافــعخــودوپشــتیبانیازاندیشــههای نگــرددوهــر

کنــارنهــدوبیبهــاشــمَرد. بکوشــدواخــالقرا



21 د لجم
ّ
تّو

تهــابــااخــالقشــناختهمیشــوندوبــاآنســرافرازیوعــّزت
ّ
کــهمل اّمــابایــددانســت

کــشمــارا مییابنــدوبــدونآنرســتگاریبــرایمــاممکــننیســت.پیامبــربزرگــواروخانــدانپا

کردهانــد.قــرآننــدامیدهــد: بــههمیــنراهفراخوانــدهوبــهوحــدتدعــوت
کنده نشوید.]آل عمران/103[ _ و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پرا

گرامی تریِن شما نزد خدا، پرهیزگارتریِن شماست.]حجرات/13[ _ هرآینه 

کــرده بودنــد از آِن آنهاســت و آن چــه شــما  کنــون درگذشــته اند. آن چــه  کــه ا _ آنهــا اّمت هایــی بوده انــد 

کنیــد از آِن شماســت .]بقره/134[

گناه دیگری را برندارد.]فاطر/18[ کس بار  _ و هیچ 

کنید و با راستگویان باشید.]توبه/119[ _ از خدا پروا 

مــۀحّجــت
ّ

ــِفایــناثــر،عال
ّ
کــهقلــمبــرزمیــننهــم،بایــدازتالشهــایمؤل پیــشازآن

کــهبــاتألیــفالغدیــر کنــم حضــرتشــیخعبدالحســیناحمــدامینــینجفــیسپاســگزاری

احســانیبــزرگبــهنســلامــروزنمــود.ایــنتألیــفبــردانــشسرشــاروفهــمفــراوانواّطــالع

گســتردهوُجســتارپردامنهوســبکنیکویویداللتدارد.خداونداوراازنیکوترینپاداش

کــههــمبــهحقیقــتوهــمبــهوحــدتفراخواَنــدوراهاّتحــادرا بهــرهدهــدواوراتوفیــقبخشــد

پیشــاپیشدیگــراننشــاندهــدوهدفــشراوحــدتکلمــهوچنــگزدنبــهثقلیــن،قــرآنکریم

کامــاًلتطهیــرفرمــوده،قــراردهــد. کــهخداونــدایشــانراازناپاکیهــاوزشــتیها وعتــرت

درپایان،سالِمبرادرودوستارتراپذیراباش!

تحّمد طعید لحدجح
4 ربیع اآلخا 1372

21 لطرتبا 1952



د سوم
ّ

مجل

ف
ّ
سخن مؤل

کنیــم:امــامیمــن یافــت کــهدونامــۀارجمنــدازدوپادشــاههاشــمیدر شــرافتیافتیــم

ــهاهتــزاز ــاآندوعــّزتبخشــدوپرچــمحــقراب کــهخداونــداســالمراب وپادشــاهاردنشــرقی

درآوَرد!درایــندونامــه،روحجامعــۀاســالمیحیــاتیافتــهوازعلــموادبوپیشــگامانش

از ــد
ّ
مجل ایــن شــاهانه، احســاس ایــن  از ســپاسگزاری بــرای مــا اســت. شــده قدردانــی

کــه کتابمــانرابــاآندونامــهآغــازمیکنیــموبــرایایشــانهمــۀخیرهــاراآرزومندیــم؛باشــد

ــردیــنشــاهانخــودباشــند! مــردمنیــزب



23 د طوم
ّ
تّو

تتــن نرتــۀ شــرهرنۀ اتــرِم نصات تنــد اهمتــوّکل عوــی اهلل یحیی بن تحّمــد حمیداهّدیــن _ خدایش 

یــرور بــرل ج لینــش را بــر اج یــرری کنــرل! _

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

از:امیرالمؤمنینالمتوّکلعلیاهللرّبالعالمین،اإلمامیحیی

کــهخداونــد مــۀتوانــاوجنــابپژوهشــگریکتــاعبدالحســیناحمــدامینــی
ّ

حضــرتعال

ــه کنــدوهّمــتوتوّجهــشراب ــهاوبرکــتعطــا ــدودرجاودانگــیاشب گرداَن عمــرشرادراز

ــاد! ــرکاتخــداازآِنشــماب ــزد!درودهــایواالورحمــتوب ســویخــودبرانگی

گشــتیم کــهدرتألیفتــانالغدیــرنهفتــهشــده،بســیشــادمان ازتــالشدرخــورسپاســتان

دهــاینخســتودومایــناثــرمیــزانتــالِشبــه
ّ
یافتیــم.ازمجل وآنرابــاهمــۀاحساســماندر

گاهگشــتیمواز گاهــیوهوشــمندیوبالغــتشــماراآ کاربســتهشــدهدرآنوژرفــایتــوانوآ

دهــابســیارسپاســمندیم.حــقهمــاناســت
ّ
ــدووعــدهدادنبــهدیگــرمجل

ّ
اهــدایآندومجل

کفایــتایــناثــرتألیــف کتابــیبــههماننــدیو گفتهایــد:درایــنموضــوع،هیــچ کــهخودتــان

نشــدهاســت.

کتــابنفیــسرابــه کــهنــگارشیادداشــِتســزاوارانهوحقگزارانــهبــرایــن نیکــومیبینیــم

کــهجانمــانبــهدیــدنآن کنیــم؛ یافــت دهــایآنرانیــزدر
ّ
کــهدیگــرمجل یــم هنگامــیواگذار

کــهشــمارا مشــتاقوبــهادایحّقــشآرزومنــداســت.ازخــدایتعالــیدرخواســتمیکنیــم

گواراتریــنوزاللترینــشنصیــبفرمایــد. گــوارایثــواببــه پــاداشفــراوانبخشــدوازشــربت

سالمورحمتخدابرشماباد!
25 رجف 1365
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تتــن نرتــۀ شــرهرنۀ پرلشــره جاالتقــرم عبــداهلل برزنــد پرلشــره تغفــور، توــک حســین کــه خداجنــد 

ــد! ــزاز بخش ــر اج اهت ــم را ب ــم عربّی ــن ج پاچ ــرنه هری لی نش
دانشورا! به زیارت آن آستان گرامی رو و برای آمرزش گناهانم تضرع نما!

و دعای این بندۀ نیازمند را که از درماندگی هایش می نالد، به او برسان؛

که همانا دعای این دوستار اهل بیت در پیشگاه ایشان، هر اندوه و غم آزارگر را می زداید.

و به آستان امام ]امیرالمؤمنین[ سالم مرا برسان و در آن جایگاه پر ابهت، زمین را بوسه ده! 

حضات لانشمند بزرگوار!

کــهمعبــودیجــزاونیســت؛و اّمــابعــد؛درحضــورشــماســپاسخداونــدرابــهجــامــیآورم

بــرمحّمــدوخانــدانواصحابــشدرودوســالممیفرســتمومیگویــم:

کتــابارجمندتــانالغدیــرراهمــراهآنبــهمــنهدیــه کــه یافــتنمــودم نامــۀشــمارادر

بــهآن،بســیار گــردآوردناخبــارصحیــحمربــوط بــرایتألیفــشو کــه کتابــی فرمودهایــد؛

کتابخانههــاراجســتو کشــورهایفــراوانبــهســفرپرداختــهوبســیاریاز رنــجبــردهودر

گنجینــۀدینــیوادبــیوتاریخــیرافراهــمســازید.دوســتداشــتهاید کردهایــدتــاایــن جــو

کنــونایــنســخنرا یــد.ا کتــاببیاور ــدســوم
ّ
کــهســتایشنامهایبنــگارمتــادردیباچــۀمجل

ــزارم.مــنچــه ــدراســتایشمیگ ــموشــماراســپاسوخداون ــممیکن ــههمــانمنظــورتقدی ب

بــارۀوصــّیپیامبــر_علیــه کــهدانشــوریتوانــادرحدیــثنبــویودر بــارۀاثــری گفــتدر توانــم

کتــاب کنــموبــهنیکــیآرزونمایــمتــاایــن کــهســپاسخــودراتکــرار الّســالم_نگاشــته،جــزآن

ــد. گیرن ــراوانبهــره ــدوخــاّصوعــاّمازآنف ــجیاب تروی

بــرایدادوســتدمــدحمیــاندوتندر کــهمعمــواًل یادداشــتســتایشآمیزنوشــتهایاســت

کــهبــدانمیــلنــدارم؛بلکــهمیخواهــمبخوانــمو کارینگاشــتهمیشــود؛وایــنچیــزیاســت

کــهبــه کنــموســپستشــویقیــانهــینمایــم.مــنازهمیــنلحظــهمــردمراتشــویقمیکنــم نقــد

کتــابشــماخانــدانپیامبــرو ایــنتألیــِفدارایموضــوعواالوهــدفارزشــمندرویآورنــد.



25 د طوم
ّ
تّو

کــهفضیلتهــای شیعیانشــانوهــرایمــانآورنــدهبــهخــداورســولشراشــادمانمیکنــد؛چــرا

دونــوادۀپیامبــربــودوازرســولخــدادرهمــۀ کــهپــدِر کــّراررابیــانمینمایــد؛همــو  حیــدر

کــهبــهآنهیــچرغبتــینداشــتوبــا کارزارهــادفــاعنمــودوازدنیــادرحالــیرخــتبربســت

کافــرانومشــرکاندرروزگارجهــادبــهنبــردبرخاســته کــهبــا گونــهجنگیــد ســتیزهجویانهمــان

ــهوپایانــشمخصــوصخــداو کتــابدرهــربخــشوهــرصفحــهودرمقّدم ــن ــسای ــود.پ ب

رســولشوخاندانشوشــیعیانودوســتارانایشــاناســت؛واینهمانمطلوبشــمااســت.

طالم ج رحمم ج باکم هری خداجند از آِن شمر برل!
عّمرن

12 ذی قعدۀ 1365
7 اکتبا 1946
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ک جهانی الغدیر در صفحۀ تابنا
کــهدرقاهــرۀمصــرمنتشــرمیشــود، ــۀارجمنــد»الکتــاب«

ّ
دربرخــیشــمارههایمجل

کتــابخــوددیدهایــم.ایــننشــانهایاســتوارونمایانگــر دهــای
ّ
ســتایشهاییپیاپــیازمجل

راحکایــت وی فضیلتهــای و اســت عــادلغضبــان، آن، بزرگــوار ســردبیر شــخصّیت
ــهورأیــیآراســتهداردوازفرهیختگــیوهوشــمندیبهــرهوراســت کــهعقلــیپخت میکنــد
ــهدرپــی ــرایمصالــحعمومــیمیکوشــدوصادقان یــخصحیــحتســلیممیگــرددوب ــهتار وب

راســتیوعدالــتاســت. ــرمحــوِر ــتب وحــدتاّم

کــهدر یــمومقالــۀاخیــراورا مــاســپاسپیوســتۀخــودرابــهمحضــرایــناســتادتقدیــممیدار
شــعبانســال1371)1952م(انتشــاریافتــه،پیــشچشــمهمــگانمیگذاریم.

د هشتم الغدیر در کتاب و سّنت و ادب
ّ

مجل
کتــاب،جنــابحّجــِتاستوارســخن،همچنــانپژوهــشخــوددرموضــوع ــِفایــن

ّ
مؤل

کــهبــامباحــثقرآنــیوســّنتپــاکوادبعربــیدرروزگاران راپــیمیگیــرد غدیــرخــّمّ
کتــاببــهشــاعرانغدیــردرســدۀ ــدهفتــم

ّ
کنــوندرمجل ــفا

ّ
گــوندرآمیختــهاســت.مؤل گونا

ــردرســدههایبعــد ــدۀدیگــرشــاعرانغدی گیرن ــزفرا ــدهشــتمنی
ّ
نهــمهجــریرســیدهومجل

ازمباحثــیپردامنــهدرموضوعــاتشــریعت ــدراسرشــار
ّ
نیســت؛زیــرانویســندهایــنمجل

کــهدیــدگاهشــیعیانرابیــانمیکنــدواهــلســّنتبایــدآنرابــهدرســتی یــخنمــوده وتار
یابنــد.ایــنفهــمصحیــحازدیدگاههــای بشناســندوازمنابــعصحیــحدســتکارینشــدهدر
متفــاوت،بــهوحــدتنظــرمســلمانانوتقویــتنیــروویکپارچگــیصفوفشــانکمــکمیکند.

ط
ّ
کــهبــرموضوعمســل دهــایپیشــیننشــانداده

ّ
ــدهشــتمنیــزهماننــدمجل

ّ
ــفدرمجل

ّ
مؤل

اســتوآنراازهمــهجهــتدرچنــگداردومأخذهــایریــزودرشــترامیشناســدو
ههــاو

ّ
کــردهوهــرچــهرادرروزنامههــاومجل ــدپیگیــری ــموجدی ــیراازقدی تألیفهــایعرب

گاهانــهوهوشــمندانهازنظــرمیگذراَنــد. کتابهــابــهنشــرمیرســد،آ رســالههاو
)اهکترب، طرل هفتم، شمررۀ پنّم(



27 د طوم
ّ
تّو

سخنی گرانبها

م، شیخمرن تیرزا تحّمدعوی ارلوبرلی که خدایش حفظ باترید! ّّ تۀ ح
ّ

به قوم عال

میان حقایق و اوهام

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

آِنتواسـت.سـالمبربرگزیدۀپیامبرانت از کبریاوشـکوهوزیباییونور بارخدایا!بزرگیو

گزیدهای. کهآنانرا وجانشینانشامامانهدایت

کــهوهموگمــاندر بــوده؛نــهبدیــنمعنا آتــشجــدالمیــانشــیعهوســّنیهمــوارهشــعلهور

برابــرحقیقــتنمــودیداشــتهیــاآرایــشدروغیــندرمقابــلواقعّیــتازوجــودحقیقــیبرخــوردار

برابــردعــوتحــقمیایســتند؛و باشــد.اّمــاوهمپــردازانغوغــاوهیاهــوبــهپــامیکننــدودر

کننــد.پــس گســتاخیمیورزنــدتــانــدایاصالحگــریراخامــوش هوسپرســتانخودســریو

همــوارهایــندرگیــریدرطــولســدههایپیاپــیادامــهداشــته؛اّمــاحقیقتجویــانمیبیننــد

گاهــی ازآِنحــقاســتوباطــلتنهــامّدتــیتاخــتوتــازمیکنــدوهرچنــد کــهدولــتپایــدار

مهمــهجــا
ّ
جهــلبانــگبرمــیدارد،نــورمعرفــتهمــوارهفــروزاناســتوشــمیمحقایــقمســل

گمــراهوفتنههــایجهــلرامیزدایــد، میپیچــدودرمیانــۀایــننــوروعطــر،تاریکیهــای

کننــد. گرچــهمّدعیــانبســیترکتــازی ا

آری؛ابنحــزموابنتیمّیــهوابنقّیــموابنکثیــروابنحجــروهمانندانشــانپنداشــتهاند

کــهتهمتهــاودروغهاشــانمــردمســادهدلراخواهــدفریفــتودرنســلهایپیــشرورونقــی

کــهبنیــانشــیعهرادرهــمخواهــدشکســت.بــرایــنفریفتــگانپوشــیدهمانــده خواهــدیافــت

کمیــنآنــانهســتندوآینــدۀروشــنگربــهنیــرویژرفــکاویمردانــش کــهنابغههــایروزگاراندر

کــهآنــان کنــارخواهــدزدوجامعــۀپژوهنــدهخواهــدفهمیــد الجــرمپــردهاززشــتکاریایشــان

هیــچبرهــانهدایتــیندارنــدوتنهــاازباطــلپیشــینیانپیــرویمیکننــد.
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ــۀ ــرلب گشــتهوآنچــهب ــا برپ ــراساســیاســتوار ــهب ک بســیارتفــاوتاســتمیــانبناهایــی

برابــرراســتیبایســتدوبــافتواهــایبیســند پرتــگاهســاختهشــدهاســت!آیــادروغمیتوانــددر

ــام ــانســبتهایدروغیــنن ــاب کوشــیدهاندت ــانبیهــوده ــهاســتداللپرداخــت؟این ــوانب میت

کــه نیــکشــیعیانرابیاالینــدوبــاشــبهههاییــاوهحّجتهــایایشــانراردنماینــد؛حــالآن

ــدوازذّرهای ــارمویــیغافــلنمیماَن ت کــهاز ــتبزرگمــردیپژوهنــدهوجــوددارد درمیــاناّم

درنمیگــذردودرســدۀچهاردهــمهمچــونصاعقــۀقــومعــادیــاعذابــیپیوســتهبــرسرشــان

کســترمینشــاَند. بــهخا کاشــتهاند، نــورهماننــدآتشــیهرچــهرا  فــرودمیآیــدودرروزگار

خــدایســبحاندرایــنروزگارطالیــی،قهرمــاننهضــتعلمــیوپهلــوانجهــادوپاســداری،

َیــِلتحقیــقوژرفــکاویونمونــۀواالیهــرفضیلــتورایــتبرافراشــتۀدانــشونشــانۀهدایــت،

کــه مــۀحّجــت،امینــِیامیــنرابرانگیخــتواوبــهســویاّمتــشحرکــتنمــود،حــالآن
ّ

عال

کــهتردیــددرآنراهنــداردومایــۀهدایــت کتابــی کــفداشــت؛ کتابــیارجمنــدوپربــاردر

کتــابمــناســت؛آنرابگیریــد تقواپیشــگاناســت.امینــیبــاصــدایرســامیگویــد:»ایــن

کــهبرهــانراســتینوحّجــتدرهــمشــکنندهوراهروشــنومســیرمیانــهوحیــات وبخوانیــد

گــرچــهدیرزمانــیابرهــایشــبههبــرســرایــناّمــتســایه حقیقــتومــرگاوهــامدرآناســت.ا

ــرســرمــا کنــارزنــم.هرچنــددیرگاهــیایــنابرهــاب ــاآنهــارا کنــونمــنبرخاســتهامت گســترد،ا

کنــارخواهنــدرفــت. ــهزودی کــهب کــهابرهــایتابســتانند گســتردهبودهانــد؛میبینــم

گرفتــه،مــنعهــدهدارزدودنآنهاهســتمواین هرچنــدآرایشهــایدروغیــنهمــهجــارافرا

گاهمیکنــدمحــورخالفــت کــهشــماراآ کتابــمرهنمــایهدایتگــروپرتــوبیداریبخــشاســت

کیســت؛وحــّقروشــنرا ومرکــزپرچــمهدایــتوجریانــگاهنصــوصآنوشــکفتنگاهانــوارش

کــهچهــرهاشرا پیــشچشــمتانپدیــدارمیســازدوچهــرۀتابانــشراآشــکارمیکنــد،ازپــیآن

کــهزیرکــیراســتینچیســت کنــونمــنبــهدروغپــردازاننشــانمیدهــم بــافریــبپوشــاندهاند.ا

وچگونــهبایــدفریبگــرانراشکســتداد.

دهــایالغدیــرآشــناباشــد،میدانــدکــهچنیــنوصفــینیــزحّق
ّ
کســیکــهازنزدیــکبــامجل



29 د طوم
ّ
تّو

کــهتنهــابــههمیــنموضــوع کــهبــاراّولنامــشرابشــنود،میپنــدارد کســی آنراادانمیکنــد.

کــهپیرامــونبســیاریاز گوارایــشراهیابــد،درمییابــد کــهبــهآبــگاه پرداختــه؛اّمــاهنگامــی

برهانهــایامامــتبــهژرفکاویپرداختــهوخارهــایپهــنشــدهدرمســیررهــروانراازمیــان

برداشــتهواّتهامهــایوحدتشــکنوتفرقــهزارادرهــمشکســتهونّیتهــایزشــتپشــت

اّتهاماتــیپــاک پــردهوتیشــههایبنیانبرانــدازرابــهاّمــتمعّرفــینمــودهودامــنشــیعیانرااز

کــهقلــمبــهمزدهــابــانســبتهایننگیــنبــهآنــانمنســوبســاختهوهواپرســتانبــا ســاخته

ایــناثــر،انبوهــیازمســائلدر کشــانبودهانــد.در افســانههایدروغیــندرپــیآلــودننــامپا

کــهدرپــیروزگاراندرازفریبــکاری،پــرده یــختــوانیافــت کالموتفســیروحدیــثوتار فقــهو

گرایشهــاوهوسهــاو ازحقیقــتبرمــیدارد؛فریبــکاریمــوردپذیــرشدیگــرانوبرخاســتهاز

کینــهودشــمنی! شــعلهورشــدهبــاآتــش

هیــچانــدوهمــنهماننــداندوهــمبــرایــنروزگارفرهنــگوژرفاندیشــیونــوروتفاهــم

گشــتهومفاهیــمدرونــیبــه کــهحقایــقآشــکارشــدهونهفتههــاپدیــدار نیســت؛روزگاری

ــایافتــنحقایــقصحیــحواســتوار ــههوشــیاریپیوســته،آنهــمب یافــتدرآمــدهورؤیاهــاب

ــازهــمفریبگــرانراه کــهب ــدوهبســیاراســت ــۀان شــدناصــولثابــت.درچنیــنروزگاری،مای

کورکورانــهراهســپردند یــکبــهخوابشــانفروُبــردو کــهدورانتار گیرنــد همــانپیشــینیانراپــی

گمراهــیافتادنــدوبــرهــرپشــتهلغزیدنــدوبــههــرچالــهدرافتادنــد،بــا ودرجهــلظلمانــیبــه

گوشهایــی کــهنــورحــقرانمیدیــدو کــهتــاباندیشــیدننداشــتوچشــمهایی دلهایــی

بایــد گزیــر آنــان!نا اینــانو تفــاوتبســیاراســتمیــان اّمــا نــدایحــقرانمیشــنید. کــه

ــدانجــذب ــدوب گیرن هــمروزگارانمــاازمقتضیــاتعلمــیورهنمودهــایایــنروزگاربهــره

کــههمچنــاندرلجــنتعّصــبزشــتبماننــد. کینههــایبرافروختــهســببشــده شــوند؛اّمــا

کــهمراقــبومحاســبیندارنــدوفرشــتگانگرامــینگارندۀکارهــابهثبت آنــانگمــانکردهانــد

ــد ــامیپندارن ــدازورایایشــاناحاطــهدارد.آی کــهخداون ــد؛حــالآن سخنانشــاننمیپردازن

کــهبــهدشــناموهجــوممیگیرنــد،ازاّمتهــایبــربــادرفتــههســتندوکســینیســتتــا کســانی
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ازکیانشــاندفــاعنمایــدوبــرســراعتقاداتشــاننبــردکنــدوجمــالدلآراوشــکوهاعجابانگیز

فــانو
ّ
کــهچــهدانشــورانومؤل گویــااینــاننمیداننــد کشــانرانمایــانســازد؟ وچهــرۀتابنا

کــهقلمهــایپــاکوآزاددارنــدو پژوهنــدگانوژرفکاوانــیدرطــولروزگارانودورانهســتند

ــوحقیقــتازوجودشــانمیدرخشــد. کالممیکشــندوپرت ــهرشــتۀ ســخنانحــقراب

کــهســیلویرانگــرالغدیــرو گمراهــیوسرگشــتگیبودهانــدتــاآن آری؛اینــانهمچنــاندر

ــِف
ّ
ــرد.خداونــدمؤل جریــانموجخیــزدانــشآنبــهسراغشــانآمــدوبافتههاشــانراازمیــانُب

کــهحــقرازنــدهنمــودو مجاهــدوبیــدارمــا،امینــی،رازنــدهوبرقــراردارد!خــدایراســپاس

کــشبــاد! گزنــدباطــلراازمیــانُبــرد؛ودروداوبــرســرورمانمحّمــدوخانــدانپا

تحّمدعوی غروی ارلوبرلی



د چهارم
ّ

مجل

ب، اطــترل بوســفه لر شــرخۀ اصــول لیــن از 
ّ

طــخنی از: بیوســوف نــرم آور، لکتــا تحّمــد غــال

ــۀ پرکداتن اهبیــرن لر نّف آن را ضمن شــمررۀ 10 از طــرل اّول 
ّ
لانشــگره األزهــا لر قرهــاۀ تصــا کــه تّو

لر صفحــۀ 258 تنتشــا نمــوله ج نخســم طــخنی گاانمریــه لر بــررۀ ایــن گفتــرر آورله اطــم. اکنون ها 

لج را تی آوریــم ج طــپرس خــول را بــه تحضــا نرشــا تقدیــم لاشــته، تقــرم جاالی نویســنده را اجــا تی نلیــم 

کــه لر هــا توضــوع ابــااز نمــوله، تی طــترییم. ج انصربــی را 

پیِک »البیان«

ــۀ م
ّ

ــرایحضــرتعال بازمصــرب
ّ

ــدغــال ــرمحّم ــهدکت ک ــم ی کنــونمتــننامــهایرامیآور ا

ــّنةواألدب ــرفــیالکتــابوالّس کتابــشالغدی ــارۀ ب ــوار،شــیخعبدالحســینامینــی،در بزرگ

نگاشــتهوازحقایــقتابنــاکپــردهبرداشــتهکــهمژدهبخــشفجــرصــادقاســتومــاراعهدهدار

 کــهدیرزمانــیبــاســِدّ میکنــدتــاآرایمذهبــیراســتینراقــدرشــماریموبــهحقایــقتاریخــی

یــاروبــود،تــنســپاریم.اینــکمتــننامــه: عواطــفرو

تحّیــتقدرشناســانهودرودآمیختــهبــاتعظیــممــننثــارهمــۀدانشــورانعــراق،بــهویــژه

فــانبزرگــواریهمچــونشــمابــاد!اّمــابعــد:
ّ
نجــفاشــرف،وپیشــاپیشآنــانبــرمؤل

کــهحقیقتــًاصفــاو یافــتنمــودم گرانبهــایشــمارادر کتــاب ــدیکــمودوماز
ّ
دومجل

ســودمندیغدیــررادرجــاننشــاندهوپژوهنــدگانرابــهمقصــودخــودمیرســاَند،چنــان

ــهبخشــیمهــماز ــد،ب ــدانپرداختهای کــهمســافرانتشــنهراســیرابمیســازد.آنچــهشــماب
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میــراثفرهنــگاســالمیپرداختــهوتوّجــهحقیقتجویــانوپیگیــراننشــانههایراســتینو

تحلیلگــرانشــبهاتبــهشــیوۀتصحیــحونقــدرابرانگیختــهاســت.

ازایــنثمراتشــیرینبهــرهمیگیرند؛ یــمکــهجوانــانمســلماندرایــنروزگار مــابــرایــنباور

کــهبیشــینۀآثــارایــنروزگارسســتوکمبهــاوبیمقدارنــدوتکاپوهــایعلمــیوادبــی بــهویــژه

بــهحرکتهایــیصرفــًاســودجویانهوتجــاریتبدیلشــدهاند.

کتــابحضرتعالــیدرهنگامــهایمناســببــهدســتمرســید؛زیــرابــهبررســیبســیاری

کــه بــارۀآنهــامشــغولموازایــنروی،بســیاراهتمــامدارم ازموضوعــاتاســالمیوتألیــفدر

کــه...و...1ودیگــر یابــمتــابــهخطایــی اصــولحقیقــیوآرایراســتینشــیعۀامامّیــهرادر

بــداندچــارشــدهاند،  بزرگــوار بــارۀشــیعیان ازنوخاســتگانشــتابزدهدر همانندانشــان

ــارۀاصــولواعتقــاداتشــیعۀ ب کتــابازدانشــمندانعــراقدر ــرچنــد ــزپیشت درنیفتــم.نی

یافــتنمــودهام. ــهدر امامّی

گــردد کــهمــارابــههدایــتتوفیــقبخشــدوبــهراهراســترهنمــون ازخداونــدمیخواهیــم

گرداَنــد.ارادتمــراپذیــراباشــید! وآثارمــانراســودمند

ب
ّ

لکتا تحّمد غال
اطترل بوسفه لر لانشکدۀ اصول لین از لانشگره األزها قرهاه

کـــهآیـــاویخشـــنود آنـــانیـــادنمیکنـــم؛زیـــرانمیدانـــم کـــهاز ایـــنجـــا،ویازدونوخاســـتۀشـــتابزدهنـــامبـــرده 1.در
ـــه. ـــان اســـتی



33 د چلررم
ّ
تّو

ســخنیاز:شــخصّیتبرجســته،قهرمــانجهــادسیاســی،حضــرتدکتــرعبدالّرحمــان

ــاریشــکوهمند ــهازتب ک ــواررفاعــیدرحلــبشــهباء1 ــدانبزرگ ــزرگانخان ب ــی،یکــیاز کیال

وریشــهداربرخــورداراســتوخاندانــشدرهمــۀجهــاناســالمبــهشــرافتنســبوتبــارو

ازپیشــگامیویدرســخنوریونویســندگی گفتــار گســتردهشــدهاند.ایــن کرامــت دانــشو

ــتنظــرواســتواریاندیشــهوشــعوربیــدارو کــهدّق ــردازیحکایــتدارد؛همچنــان گوهرپ و

کنــونمتــنایــنســخن: گاهاورانمایــانمیســازد.خدایــشبــهســالمتنــگاهدارد!ا وجــدانآ

مــۀبزرگــوار،اســتادمحتــرمشــیخعبدالحســیناحمــد
ّ

حضــرتفاضــلفضیلتمنــدوعال

امینی!

کــهدلهــارابــههــمپیونــددادهوانگیزههــارابــرایاّتحــادمســلمانان ســپاسخــدایرا

کــهتــاقیــامهدایتگــراّمتهــااســت؛وبــرخانــدان فراهــمســاخته؛ودرودوســالمبــرپیامبــرش

واصحــابومؤمنــانهــوادارایشــان!

اّمــابعــد؛تاریــخاســالمازآِنمــردمعــرباســت؛اّمــاایشــاندرپژوهــشعلمــیوبیغــرض

کــهدرروزگارامویــانوعّباســیانبــهنــگارش کردند.بیشــینۀآنــان کوتاهــی دربــارۀتاریــخخــود

گرایــشبــهعواطــفودوریازحــقتهــینبودنــد.پســینیان تاریــخاســالمپرداختنــد،ازشــبهۀ

یابنــدوبــاســبکعبرتگیرانــهوبادریافت نّقــادنیــزنتوانســتندرویدادهــاوحقایــقووقایــعرادر

اســبابونتایــج_کــهازمهمتریــنمقصودهــایتاریــخاســت_آنهــارابــاهــمپیونــددهنــد.

بیتردیــد و اســت نیازمنــد بســیار مطالعــات گونــه ایــن بــه همچنــان اســالم جهــان

کــهحکومــتپیــشوپــسازظهــوراســالم،چــهســیریداشــتهوماجراهــای میخواهــدبدانــد

کــدامخاســتگاهبــودهاســت. همــراهبــاجریــانخالفــتوخلفــاوحــوادثروزگارشــاندارای

میخواهــدبدانــدچــرادولتهــایاســالمیدچــارتعــّددوتفرقــهشــدندودرآنروزگارانچــه

نبردهــاوماجراهایــیرخدادوچگونــهآندولتهــاازمیــانرفتنــدوحکومتهــایدیگــر

گویند؛زیراسنگهایشسپیداست.)م.( 1.حلبرازمینشهباء)=پوشیدهازیخ(
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و بنیانگــذاران و تمــّدناســالمی بــه یــکچــهخدمتهایــی بــرجایشــاننشســتندوهــر

گــونبــاوجــود گونا مایههــایســرافرازیاشنمودنــد.میخواهــدبدانــدچــرااّمتهــاواقــوام

گســترشوانتشــاراســالمپرداختنــدو اختــالفمذهــبونــژادبــدانســرعتبــهفتوحــاتو

گشــتند؟ چــراپــسازوفــاتپیامبــربزرگــوار،اختــالفپدیــدارشــدوبنیهاشــمازحّقشــاندور

ــهوضــعو ــاب ــودهت ــدزمینههــایانحطــاطوفروپاشــیمیــانمســلمانانچــهب میخواهــدبدان

کلمــهورســتاخیزدینــی کنونــیرســیدهاند؛وازچــهراههایــیمیتواننــدبــهوحــدت حــال

ــامراجعــهواعتمــادبــه ــوانب ــامیت وسیاســیواقتصــادیوادبــیوعلمــیدســتیابنــد؟آی

یــخقدیــم،آنچــهراازدســترفتــه،جبــراننمــود؛یــابایــدبــهبررســیوتــالشو نوشــتههایتوار

تهــابــه
ّ
کدامنــیپرداخــتتــابتــوانازعل حقیقتجویــیوجســتوجــوبــدونغــرضوبــاپا

کشــفنمــودوزمینههــایآمادهســازینســلنــوبــرای اســتنباطوتحقیــقراهُبــردوســببهارا

تمّســکبــهپشــتوانههایدانــشوجنبــشرافراهــمآوْردتــاایــننســلبــههمــانالگــویبرتــربــر

کــهبــه گیــرد کســانیراپــی پایــۀتعالیــماصولــیوســیرهوآموزههــایپیامبــردســتآویــزدوراه

نــورشپرتــوُجســتهوچــراغشــریعتوســندحــق گرفتــهواز شــیوۀاوراهســپردهورســماوراپــی

کعبــۀزندگانــیســعادتمندوالگــویپارســاییوتقــوابودهانــد. و

کــهچنیــنپژوهــشوشــیوۀاســتواریبرتریــنوظیفــۀبــزرگاندانــشودیــنو مــنیقیــندارم

اصالحگــریاســتتــادرایــنمســیربکوشــندوآنراتحّقــقبخشــند.بــاایــنبــاور،اعتقــاددارم

کــهبــهجهــاناســالماهــدانمودهایــد،فایــدۀچنیــنپژوهشــیبــاهمیــنطراز کــهکتابتــانالغدیــر

کــهقاطبــۀموّرخــان علمــیرابــرآوردهمیســازدوحقیقتــیتاریخــیرابــرایمــاآشــکارمینمایــد

گروهــیبــرای گفتــم_بــاانصــافبــداننپرداختهانــد،بلکــهبرخــیبــرایاثبــاتو کــه _چنــان

کاســتهیــابــدانافــزوده،شــماریبــهتحریــفآنپرداختــه،و کوشــیده،بعضــیازآن نفــیآن

کــهســالمتو گویــاایــنماجرایــیاســت کردنــد؛ گــزارش کافــیآنرا دســتهاینیــزبــدونتوّجــه

کاربســتنشوابســتهنیســت؛ درســتِیآغــازراهوجاودانگــِیانجــاممســیربــهصّحــتآنوبــه

کردهانــد. پــسغافالنــهیــاجاهالنــهویــامغرضانــهبــاآنبرخــورد
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ّ
تّو

ازفهــمحقیقــتباقــیمانــده؛فهــمایــنحقیقــت درهمــۀایــناّتفاقــات،جهــاناســالمدور

گــرصحابــهدرروزگارپیامبــربــهوظیفــۀخــودعمــلمیکردنــدوبــرپایــۀســفارش کــها تاریخــی

و نمیآمــد پیــش حــوادث آن مینمودنــد، رفتــار اســالم بــزرگ  بنیانگــذار و امیــن رســول

گرفتــارنمیشــدندوجامعــۀاســالمییکپارچــه مســلمانانبــهمصیبــتاختــالفوپراکندگــی

ازگرایشهــاوخواهشهــایمختلــفباقــیمیمانــدوخالفــتدرمســیرپیــروزیپیــش ودور

میرفــتوراهنمایــانهدایــتوارشــاددرمســیرنیرومنــدیواّتفــاقعمومــی،بــرآنســایه

ــود.درایــنصــورت،دیگــر ــرایــنمســیرراترســیمفرمــودهب کــهپیامب ــد؛همچنــان میافکندن

کفایــتودانــشواراده کــهدارایتوانایــیو کســیعهــدهدارخالفــتنمیگشــت،مگــرآن

ودلیــریونیــرووبسامانســازیوپایــداریباشــدوسیاســتشــریعترادرســتبشناســد

وبــاحکمتــیدادگرانــه،دیــنودنیــارابــاهــمجمــعنمایــدواخــالقپیامبــروســیرۀمصلحــان

ــه تهــایدنیــادرگــذردوب
ّ

ــهازبهرههــاوزینتهــاولذ کنــدوزاهدواران ــرآنراپیشــه ورســمق

ــه کنــدوشمشــیرشهماننــدشمشــیرطبیبــیدردشــناسب ــار ــترفت حــقورحمــتومحّب

کــهدرراهخــداازهیــچسرزنشــینمیهراســدو کســیباشــد ــادوقضاوتــشهمچــون کارافت

بــرضــّدســتمگرانقدرتمندانــهبــهتکاپــومیخیــزدوبــاناتوانــانرحمدلــیمــیورزدومقیــاس

گزیــدنازهــر بــرایبررســیمســائل،عقــلوحــّقومصالــحعمومــیودوری  ومعیــارش

گفتــاریتنهــابــهرضایــت ــافرمــانخــدامخالــفباشــد؛ودرهــررفتــارو کــهب چیــزیاســت

خــدانظــردارد.

کــهدرتصــّورنمیگنجیــد. اّمــاواقعّیــتچیــزیخــالفایــنبــودورخدادهایــیپیــشآمــد

مــردمعــربفرصــتوزمــانراازدســتدادنــدومســلماناندرآغــازراهخویــش،نیروهــاو

گــرایــن ــد.ا ــدوازآنهــمســودینبردن کشــمکشهاواختالفــاتتبــاهنمودن مردانشــانرادر

کشــمکشهانبــود،ایشــاننــدایخویــشرادرجهــانطنیــنمیبخشــیدندوتختهــارا

کمتــرازنیــمقــرن،پرچــمصلــحرابرمیافراشــتندوقــدرتخویــشرا ســرنگونمیکردنــدودر

پایــهمینهادنــد. درجهــانفراگســترمیســاختندوشــیوۀشــریعتخــودرابــدونرنــجبســیار
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اّمــابــههــرحــال،ماجراهــایتاریخــیبــهشــکلمطلــوبیــانامطلــوبدرطــولآنســدهها

گســترشحقایــق پیــشآمــد.پــسبایــدازآنهــاعبــرتبگیریــمتــامایــۀتــالشبیشتــرمــادر

ــموعقــلو ــۀمنطــقعل ــرپای کشــفنتیجههــاب تهــاوســببهاو
ّ
ــعوبیــانعل ــدوقای وپیون

گوهــایمــابــا گفــتو تجربــهودرمســیروحــدتویکپارچگــیوالتیــامزخمهــاباشــد؛مبــادا

گــردد.بدیــنســان،ســیرۀآنوصــّیپیامبــررامطّهــر کوتاهــییــاسســتیهمــراه شــائبۀلغــزشیــا

کــردودرراهواالســاختندیــنخــداودفــاعاز کــهبــرایخــداودینــشزندگــی مییابیــم؛همــو

حــّقاوبــهشــهادترســیدوعمــوزادهاشرابــاروحوجســموپیــرویهــواداریاشیــارینمــود

کــرد کارگــزارانمســلمانانصــرف وهمــۀتــوانواخــالصوجانمایــۀخــودرابــرایحمایــتاز

کتــاباووسرپرســتجامعــۀاســالمیونگاهبــانتعالیــمدیــن تــایــاوردیــنخــداوعامــلبــه

وپشــتیبانرســالتوپیــروانرســموراهپیامبــرباشــند.

اودرادبواخــالقورفتــارشنمونــهایبرتــربــرایتجّســمآموزههــایاســالمنــزدپیروانــش

ــر ــودوشمشــیرپیامبــرب ــود.نیــزدرفصاحــتوبالغــتودانــشواجتهــادســرورهمــگانب ب

ــداو ــهشــمارمیرفــت.خداون ضــّددشــمنانودارایارادهایســازشناپذیروامامــیپارســاب

نــگاهداشــتوبــر گمراهــیدور کــیتطهیــرنمــودوخانــدانونســلشرااززشــتیو راازهــرناپا

بندگانــشمحّبــتآنــانراواجــبفرمــودوُخلــقزیبــاوخــویپــاکوباطــننیکــوودســتو

کــرد. زبــانعفیــفبــهآنــانعطــانمــودوصبــوریوپایــداریراارمغانشــان

و مزّیتهــا و صفــات آن عرضــۀ نیازمنــد بســیار مــا روزگار در اســالم جهــان اّمــا و

کــهخداونــدبــهآنشــخصّیتیگانــهعطــافرمــودتــا فضیلتهــاوسیاســتوتدبیــریاســت

ــاروحوفکــرخویــشاز پیشــوایمؤمنــاندرزندگیشــان،همیشــهوهــرجــا،باشــدوایشــانب

کننــدوبــهشــفادســتیابنــدونعمتهــاونفحــاتآســمانیهدایــتبــهسویشــان اوپیــروی

گــرددوروحوجانشــانازپلیدیهــایمدنّیــتدروغیــنپــاکشــودوعقلشــاناززنــگار جــاری

گــردد. گرایــشالحــادپیراســته شــّکو
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یــخواخــالقوحقایــق کتــابالغدیــرومضامینــشازســّنتوادبودانــشوهنــروتار

کــه گاهــیودانــشیافتــناســتوهــرمســلمانیرامیســزد وبررســیهاونقــلاقــوال،ســزاوارآ

کجــا کوتاهــیورزیدهانــدوحقیقــت کــهموّرخــانچگونــه یابــد آنرابــاخــودداشــتهباشــدتــادر

بــهحقایــق کنیــموبــااقــرار گونــه،میتوانیــمآنتقصیرهــاوسســتیهاراجبــران اســت.بدیــن

کلمــهویکپارچگــیعقایــدومذاهــبواّتحــادنظــر،بــهپــاداش وفرمانبــریازاوامــرووحــدت

کنونــیمســلماناناحســاسرنــج کــهازوضــع واجــردســتیابیــم؛شــایدبیــدارشــویموآنــان

میکننــد،نیــزبرخیزنــدوهمــگانبیــدارییابنــدورشــدوعــّزتوتوانمندیشــانبــهآنــان

بازگــردد؛وایــنبــرخداونــدســختنیســت.

تالشــتانراقریــنبرکــتمیخواهــم؛هدیــۀشــماراســپاسمینهــم؛پایندگــیتالشــتانرا

ایــنبــرادر کــهاحتــراموآرزویصّحــترااز امیــدمیبــرم؛وازســرورماســتادبزرگــوارمیخواهــم

خــودپذیــراباشــدوبزرگوارانــهوصــولایــنمتــنرابــهمــناّطــالعدهــد.ازخداونــدبــرایشــما

کارتوانــااســت. کــهاوبــرهمــه پــاداشسرشــارآرزودارم؛

سالمورحمتوبرکتهایخداونددرآغازوفرجامنصیبشماباد!

بر اخالص
لکتا عبداهّاحمرن کیرهی

حوف: 18 تحّام اهحاام 1373
26 طپترتبا 1953
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طــخنی از پژجهنــدۀ بــزرگ ج نویســندۀ توانــر ج جکیــل لالگســتری، اطــترل توبیــق بکیکــی بغــدالی، 

ــۀ ارجمنــد »اهغــری« لر نّــف ضمــن شــمررۀ 17 از طــرل هشــتم 
ّ
کــه لر تّو لر بــررۀ کتــرب اهغدیــا 

صفحــۀ 415 انتشــرر یربتــه ج تــر آن را همــااه طــپرس ج قدرلانــی از نویســنده ج نرشــا، یــرل تی کنیــم:

مۀبزرگــوارومحّقق
ّ

دراواخــرتابســتانگذشــته،هدیــهایگرانبهــاوارجمنــدازحضرتعال

ــدیکــمو
ّ
کــههمانــامجل فاضــل،شــیخعبدالحســیناحمــدامینــینجفــی،بــهدســتمرســید

بــارۀایــن گرانمایــۀبهامنــدشالغدیــربــود.تأخیــروتقصیــرمدرنگاشــتننظــرمدر کتــاب دوم

کــردن ــرایجلــد کتــابراب کــه ــود ــادآن،بدیــنســببب ــاموی ــهن کتــابیکتــاودامــنزدنب

ــرپرداخــتوآن ــهمطالعــۀاث ــردنازثمــراتشــیرینشب ــرایبهــرهب ــهصّحــافســپردمواوب ب

ایــنآبشــخور کــهوی_خداونــدازاودرگــذرد!_از رامّدتــینــزدخــودنــگاهداشــت.پــسازآن

کاروکالــت گرفتاریهــایروزگارومشــکالت ــا ــهمــنســپرد؛اّم گشــت،آنراب گــواراســیراب

کتــاببیهمتــایشــگفت، بــارۀالغدیــر،ایــن کــهبــهرغــممیــلخویــشنتوانــمدر ســببشــد

ــا ــگاهدارد!_ب ــشن ــف_خدای
ّ
ــهحضــرتمؤل ک ــابســیارآرزودارم ــم.اّم کن ــار ــهانصــافرفت ب

ــد. گرامیــانپوزشپذیرن ــد: گفتهان کــه گناهــمدرگــذرد؛ ــاریاز بردب

پیـشازآنکـهسـخنخویـشرادرقدردانـیازارزشعلمـیایـنکتاببیاندارم،سـپاس

کهاینتحفۀشگفت فپژوهشگرتواناعرضهمیکنم
ّ
فراوانخویشرابهحضورحضرتمؤل

رابـهمـنهدیـهفرمـود.درنظـرمـن،هدیـۀرهاوردهـایتابـانعقـلوگوهرهـایدرخشـانقریحـه

کـرهو کـردنعروسهـایبا گرانبهاتـروارزشـمندترازپیشـکش وعروسهـایروشـنچهرۀفکـر،

حّتـیبرتـرازتقدیـمنمـودنگوهرهـاوگردنآویزهایسـیمینوزّریناسـت.

کتــابالغدیــرراورقزدموازمطالــبومضامیــننگاشــته ــد
ّ
اّمــابعــد؛صفحــاتدومجل

گاهــییافتم.آنگاه،بــهکاوشدرمباحــثارجمندوتحقیقات ــِفمحتــرمآ
ّ
شــدهبــهقلــممؤل

ژرفعلمــیودّقتورزیهــایطاقتفرســایتاریخــیوبررســیهایآنپیرامــوناحادیــث

ــفچگونــهبــه
ّ
کــهحضــرتمؤل کامــلیــاجعلــیپرداختــم.نیــزنگریســتم نبــویبــدونســند
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و ادبــی وهماوردیهــای بســیار روایتهــایمختلــف و لغــوی پیچیــدۀ تحلیــلمســائل

شــعریوبازتابــشدرخدمــتبــهمبانــیشــریفعلــویپرداختــهاســت.همچنیــندرآنچــه

ــات ــلآی ــداســتوارعلمــیدرتفســیروتأوی ــهعقای ــردمواحاطــهاشب ک وینقــلنمــوده،نظــر

کــهپردههــارا قــرآنحکیــموحکمــتواالیمحّمــدیرادیــدم؛همــانآراونظرهــایصائبــی

بــارۀماجــرایغدیــرراآشــکارســاخته کنــارزدهوبســیاریازحقایــقنهفتــهواســرارنهــاندر

اســت.حضــرتایشــاندرهمــۀایــنمــوارد،توفیــقبســیارداشــتهتــافکرهــارابیــداروذهنهــا

گمگشــتگانرابــهمعرفــتآنحقایــقتاریخــیرهنمــونشــودتــاژرفــایحکمــت رانوربــارانو

خداونــددرفرمــانروزغدیــروپیشزمینههــایمهــمواندوهبــارونتایــجبــزرگودردنــاکآن

ــت
ّ
کارنامــۀمل یــخاســالمو کــهاینهــاهنــوزجــایتأّمــلژرفوعبرتگیــریدرتار یابنــد؛ رادر

عــربدارد.

ــِفالغدیــرنخســتینکســینیســتکــهدرایــنزمینــهبــهتألیــفپرداختــه؛بلکه
ّ
مــۀمؤل

ّ
عال

اونیــزبســیاریازدانشــورانبرجســتهوانبوهــیازادیبــانونویســندگانبــزرگبدیــن پیــشاز

گماشــتهبودنــد؛اّمــاضمــناعتــرافبــهفضــلسرشــاروتوانایــیعلمــیوادبــی کارهّمــت

ــترابیابنــدوســوزســینهراشــفابخشــندو
ّ
ــاننتوانســتهاندعل ــهآن ک ــدپذیرفــت ایشــان،بای

مــهامینــیدســتنیافتهانــد.
ّ

بــهدســتاوردهایتحقیقــیودّقتورزانــهوخالصســازانۀعال

کاوشوصبــرواالیــشدرجســتوجــوو ایــنرهــاوردتــالشسختکوشــانۀویدربررســیو

کــهتوانســتهبــههــدفدســتیابــدوحقیقت نتیجهگیــریعمیــقاســتوازهمیــنجــااســت

کوشــیدهودر کــهاوسرســختانه راآشــکارســازدوپــردهازآنبــردارد.اینهــانشــانمیدهــد

ــۀقــویتاریخــیوبرهانهــایتابــانعلمــیبســیاررنــجبــردهتــاحّجتهــای
ّ
گــردآوریادل

عقلــیونقلــیوادبــیرابــرایاثبــاتمطلــوبمهّمــشدرالغدیــربــهکارگیــرد.ویبــاایــنکار،

کاریبــرایپســینیانواننهادهانــد.« گفتهانــد:»پیشــینیان کــه آنَمَثــلرایــجراباطــلســاخت

گاهمیتواننــدنوآوریهــاومعجــزات کــهپســینیان ویخواســتهتــابــهخواننــدگاننشــاندهــد

کــهپیشــینیانازآنعاجــزبودهانــد. علمــیوهنــریداشــتهباشــند
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کتــابالغدیــرچیــزینیســتجــزموســوعهاینایــابدر گــربگویــم: مبالغــهنکــردهاما

گلســتانیاســتجمیــلوعطرانگیــزو یــخوشــرححــال؛و دانــشوعلــومتخّصصــیوتار

گلهــایزیبــایادبــی؛وبرتــرازاینهــا،دائــرةالمعارفــیاســتواالقــدرو جادوخیــزازدســته

کــهگمگشــتگاِنحیــراِنافتــادهدردامجهالــت ازاندیشــههایاســتواردینــی عظیــموسرشــار

کــه گمراهــی،بــاآنآرامــشواطمینــانمییابنــد.حــقایــناســت وچــاهتردیــدوشــبدیجــور

ــد ــانمیتوانن ــنمجامــععلمــیدرروزگارم ــیبزرگتری ــدگاریراحّت گرانبهــایمان ــر چنیــناث

ــه ــد.ازایــنروی،چنیــنتــالشسختکوشــانۀعظیمــیبزرگتریــنافتخــارجاودان ــدآورن پدی

مــۀپژوهشــگرشــیخعبدالحســیناحمــدامینــینجفــیدرعرصــۀعلــموفــنوبرترین
ّ

بــرایعال

خدمتــیاســتکــهحضرتــشبــهگنجینــۀکتــبعربــینمــودهوســزاواربزرگداشــتوقدردانــی

اســت.

کــهایــناثــردرخــورســپاس گرفــت،آناســت ــف
ّ
کــهمیتــوانبــرجنــابمؤل تنهــاخــردهای

رابــانمایــۀنــامشــخصّیتهاوشــاعرانومکانهــاهمــراهنکــردهاســت.البّتــهایــننقیصــهاز

ــندلیــلآن،بحــران گمــانمــن،مهمتری ــه ــرنمیکاهــدوب ــیاث ارزشتاریخــیوعلمــیوادب

کاغــذبــودهاســت.

کبـــری،ســـرور ـــفایـــنخدمـــِتســـزاوارشـــکررابـــهآســـتاندارنـــدۀوالیـــت
ّ
واّمـــاجنـــابمؤل

ـــمنمـــوده؛ ـــاد!_تقدی ـــرویب ـــدرامامـــان،موالمـــانامیرالمؤمنیـــن_درودوســـالمخـــداب اّمـــت،پ

کبـــریندیـــدهاســـت.ایشـــیخ کارســـزاوارترازدارنـــدۀوالیـــت کـــسرابـــرایایـــن زیـــراهیـــچ

کـــههمانـــاصفحـــاتوالیـــتخالـــصتـــودرحـــّقامیرالمؤمنیـــن؟ع؟ فضیلتمنـــد!ایـــنهدیـــه

ـــورامـــژدهمیدهـــم ـــدوت ـــاننخواهـــیدی ی کـــههرگـــزازآنز اســـت،بزرگتریـــنمعاملـــهایاســـت

ــو ــان،تـ ــدانسـ ــدوبـ ــدشـ ــتگاریاتخواهـ ــزرگرسـ ــندبـ ــمقیامـــت،سـ ــهدرروزدردعظیـ  کـ

یانینخواهدرسید؛بهخواستخدایتعالی. وخاندانتراهیچز
بغدال

جکیل تدابع: توبیق بکیکی



41 د چلررم
ّ
تّو

سپاس و قدردانی

ــارۀ ب ــهدر ک ــم ــواریمیکن ــهواســتادانبزرگ ــاربرجســتگانیگان ــراوانخــودرانث ســپاسف

کتابمــانالغدیــردســتبــهقلــمبردهانــدتــاذکــرحــقرارفعــتبخشــندوهمدلــیووحــدت

بــا ایــنســپاسراهمــراهمیکنــم بــرایمصالــحمســلمانانبکوشــند. اّمــترابیفزاینــدو

یهو ــاســور ــهت گرفت ــیمطبوعــاتورســانههادرهمــۀجهــاناســالم،ازمصــر ــیازاهال قدردان

ــد. گرانبهــاراانتشــاردادهان گفتارهــای ــهآن ک ــدوعــراق، هن

اتینی



د پنجم
ّ

مجل

نظرگاهی کریمانه

پادشــاهبزرگــوارکشــورنیرومنــدمصــر،ملــکفــاروقاّول،عنایــتشــاهانۀخودراابــرازنموده

ــدن ــابوحــدتاســالمیوفراخوان ب کــهدارایاندیشــهایاســتواردر کــهحکایــتازآندارد

کــهاندیشــههاواعتقــاداتآزادانــهدر غــانبــهایــنهــدفاســتونیــزنشــانمیدهــد
ّ
مبل

ــان ــرادرِیمؤمن ــموب کری ــرآن ــهرهــاوردق ک ــیواصــولمذهبــی،رشــتۀاخــّوتاســتواررا مبان

گیــردوبحــثوجــدل گــومیــانایــنبــرادرانشــّدت گفــتو گــر اســت،نمیگســلد،حّتــیا

کــهپیشــینیانوپیشــاپیشایشــانصحابــهوتابعیــننیکپــیآنــان، بــهاوجرســد،همچنــان

ــودهاســت. ــهمبانــیخــوددلخــوشب گــروهنیــزب چنیــنمیکردهانــدوهــر

فــانمســلمانآزادهدرخــورســپاساســتوبــزرگانوبرجســتگانایــناّمــت
ّ
پــستــالشمؤل

کــه کــهوجــدانزنــدهواندیشــۀســالمدارنــد،چنیــنتالشــیراقــدرمیداننــد،بــیآن مقــّدس

کــردگانمکتبــیخــاصوتربیــتشــدگانمحیطهــای فــانیــاتحصیــل
ّ
میــانمذاهــبیــامؤل

گــونفــرقبگذارنــد؛زیــراخــدایتعالــیفرمــودهاســت:»و همگــی بــه ریســمان خــدا چنــگ زنیــد و  گونا
کــه بــا یكدیگــر دشــمن بودیــد، پــس میــان دل هــای  گاه  کنیــد آن  کنــده مشــوید و نعمــت خــدا را بــر خــود یــاد  پرا

گشــتید.« شــما همدمــی و پیونــد داد تــا بــه نعمــت وی _ اســالم و الفــت _ بــا هــم بــرادر 

گســترۀجهــاناســالموهمــهســویدنیــا،بــاوجــوداختــالفنظــردرمبانــی فــاندر
ّ
مــامؤل

فــروع،دارایوحــدتدراصــلاســتواروایمــانبــهخــداورســولشهســتیم وپراکندگــیدر

ــِیپیراســتهازهوسهــایباطــلواخــالصوتوحیــدواندیشــۀ گرایــشدین ــهو وروحــییگان



43 د پنّم
ّ
تّو

مّتحــدمیســازد.»ســخن یکدیگــر بــا را مــا عــدل، و کلمــۀصــدق و تعالــی و پیشــرفت

گشــتوســخناناوراتبدیلگــرینیســت.« پــروردگارتبــهصــدقوعــدلتمــام

فــانزیــرپرچــمحــقواســالمورهبــریقــرآنورســالتپیامبــرپــاکعربــیوقانــون
ّ
مــامؤل

ــد ــزدخداون ــهدیــنن ــایگان شــکوهوســعادتزندگــیمیکنیــمونــدایمــاایــناســت:»همان

اهلل؛محّمــدرســولاهلل.مــاحــزبخــداو
ّ

اســالماســت.«وشــعارمانچنیــناســت:»الالــهاال

فــانتبلیغگــراناســالمهســتیم
ّ
حامیــاندیــناوهســتیموحــزبخــدارســتگاراســت.«مــامؤل

برابــرســتیزهگرانبــاایشــانبــه وجــزخــداورســولشومؤمنــانهیــچیــاورینمیگیریــمودر

یــم؛بــادوستانشــان کــهدرحــّقآنــانمســالمتورزد،آشــتیمیورز یــموبــاهــر ســتیزمیپرداز

دوســتیوبــادشمنانشــاندشــمنیمیکنیــم؛بــرایــنشــیوهزندگــیمیکنیــمومیمیریــمو

دیگربــارزنــدهبرانگیختــهمیشــویم؛وواپســینســخنمانســپاسخداونــد،پــروردگارجهانیان

ــدرابــاآننامــۀارزنــدهآغــاز
ّ
ایــناحســاسشــاهانه،ایــنمجل خواهــدبــود.بــاشــکرگزاریاز

یــمومــردمرابــرشــیوۀ گونــهخیــروســعادتآرزودار میکنیــموبــرایآنجنــابواالهمــه

حکمرانانشــانمیخواهیــم.

اتینی
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حضات اطترل بضیوم تند جنرب عبداهحسین احمد اتینی!

دهــایســوم
ّ
کــهمجل گاهیتــانمیرســانم درودوبرکتهــایخداونــدازآِنشــمابــاد!بــهآ

اثــرشــما،الغدیــرفــیالکتــابوالّســّنةواألدب،رابــهپیشــگاهســرورمپادشــاه وچهــارماز

کــهتقدیــرویراهمــراهبــاســپاس بزرگــوارتقدیــمنمــودمواوآنراپســندیدومــنافتخــاردارم

دهــاییکــمودومبــهدســتمــانرســیده،
ّ
کــهمجل واالبــهحضــورشــماعرضــهدارم.ازآنجــا

ــدرافراهــم
ّ
کــهبتــوانآندومجل یــدومــرابــهمؤّسســهایرهنمــونشــوید کرامــتورز امیــددارم

نمــود.

درودخالصماراپذیراباشید!

تنشی تخصوص
حسین حسنی

قصا عربدین: 28 ژانویۀ 1948



45 د پنّم
ّ
تّو

طــرور ارجمندتــرن حضــات آیــم اهلل طــّید تیــرزا عبداهلــرلی شــیاازی _ بوندایــش تســتدام بــرل! _ 
از راه تفّضــل نرتــه ای نگرشــته کــه لر تلــاان، پریتخــم ایــاان، بــه چرپ رطــیده اطــم. بر قدرلانــی ج از 

نرشــا ج بزرگداشــم تقــرم ایــن طــّید جاال ج شــکاگزاری از اج، ایــن نرتــه را تی آوریــم:

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

سپاسازآِنخداوندوسالمبرپیامبرشوخاندانشباد!

گرانســنگالغدیرتألیفپیشــگامیگانۀدین ازحقایقروشــنآشــکارآناســتکهکتاب

ــمیکتــایاخــالق،حّجــتاالســالمامینــینجفــی،ازشــکوهمندترین
ّ
ومصلــحبــزرگومعل

افتخــارهمــۀ مایــۀ بلکــه و اشــرف، اســالم،نجــف بــزرگ افتخــارمکتبخانــۀ مایههــای

گاههــای کــهدانــشسرشــاروادببســیاروآ مســلماناناســت؛زیــرابرتریــنموســوعهایاســت

ــر، ایــناث گســتردهوتالشهــایسختکوشــانهوحقایــقتابنــاکرادردلخــوددارد.ویدر

ــهدســتهمــگان ــزرگاندانــشدیــناســت،ب ــوانب ت کــهدر ــراوانرا همــۀآنفضیلتهــایف

کامــلژرفکاویوپژوهــشونیــزهّمــتبلنــدبــرایارشــادوهدایــتاّمــترا رســاندهونیــروی

بــاتنــّوعموضوعــات،نیازمنــدجمعــیازبرجســتگان کاربســتهاســت.چنیــنتألیــفپربــار بــه

مــهامینــی،درمیــانمــا
ّ

ــر،عال ــِفایــناث
ّ
گــرمؤل اســتاددرهــرشــاخهازعلــومدینــیاســتوا

نبــودوندیــدهبودیــمکــهبــهتنهایــیایــنبــارســنگینرابــردوشکشــیده،جــاداشــتکــهگمــان

ایــناثــرراســامان کــههــریــکبخشــیاز کتابــیمحصــولتــالشجمعــیاســت بریــمچنیــن

دادهاســت.

کــهجامعــۀدینــیفضیلــتآشــکارونعمــتدرخــورســپاسونیکــِی پــسســزاواراســت

ــفراقــدربشناســندواووکتابــشرادرطلیعۀافتخــاراتخودبه
ّ
سرشــارواحســانفــراوانمؤل

شــمارآورنــدورنجــیراکــهبــرایتألیــفایــنکتــابپردامنــهتحّمــلنمــودهوعمــرگرانبهاییرا

ایــنراهروشــنصــرفکــرده،شــکربگزارنــد؛تالشــیکــهســرانجامشفراهــمآوردنکتابــی کــهدر

کــهدرآنتردیــدراهنــداردوهدایتگــرتقواپیشــگاناســت. اســتمبیــن
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فشبرجســتهای
ّ
نــوعخودبیهمتااســت؛زیرامؤل کــهایــنکتابدر مایــۀشــگفتینیســت

کتــاب،زنجیــرهایازحقایــقو ایــن  پــایاونمیرســند.در بــه کــهدیگــران اســتیگانــه

نکتههــایدقیــقدیــنومذهــبآمیختــهبــالطایــففــراوانعلمــیوادبــی،فراچنــگمیآیــد.

یایــیمــوجزنو کــهدرآســتانایــنموســوعۀارجمنــدمیایســتی،خــودرابــرســاحلدر گاه آن

کــهچــونبــرآندســتیبــرآوری،همــۀوجــودترامعــارفاالهــیفرامیگیــردو بیپایــانمییابــی

اندیشــهاتراآموزههــایقدســیانباشــتهمیســازدوجلوهگاههــایایــنســخنخــدایتعالــی

کننــد،ایشــانرابــهراههــای کــهدرراهمــامجاهــده پیــشچشــمتپدیــدارمیشــود:»آنــان

مخصــوصخــودهدایــتمیکنیــم.«

ــاردرچگونگــیپژوهــشو ــیپرب ــدۀدرسهای کتــابدربردارن ــن ــهحقیقــتســوگند!ای ب

نقــدصحیــحوبررســیتاریخــیرویدادهــاوتشــخیصدرســتازنادرســتدرفقــهوتفســیر

ــرســنگبنــایهمــۀآن کــهایــناث ــم گــربگوی گــزافنیســتا وحدیــثورجــالاســت.پــس

معــارفوورودگاهــیدامنگســتربــرایشــهرعلــموعمــلاســت.ایــنمایــۀشــگفتینیســت؛

کتــابخویــشازدروازۀشــهردانــش،امیرالمؤمنیــن_ســالموصلــواتخــدابــر ــفدر
ّ
زیــرامؤل

ایــن کــهویرادرشــهادتگاهمقــّدسنجــفاشــرفجــایدادهتــادر وی!_یــاریجســته؛همــو

گرانبهایــیراازدســتندهــد.پــسخداونــدنگاهــداراو؛ گوهــر یــابــهغّواصــیپــردازدوهیــچ در

وســالمورحمــتوبــرکاتخــدابــرویورهروانــشبــاد!

کم ترین: عبداهلرلی حسینی شیاازی
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ّ
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نرته هریــی از اطــترل نــرم آور لرس آتوختــۀ لانشــگره هنــدن، صفــرء خووصــی، بــه لطــم تررطــیده 

کــه گزیــدۀ آن هــر را تی آوریــم تــر از آن نــگره بررطــرنۀ جاال ج برجتنــی اش لر باابا حقریــق ترریخی قدرلانی 

کنیــم ج اج را پیوطــته شــکا تی گزاریــم.

مۀبزرگوپژوهندۀواالمقاماستادامینی!
ّ

عزیزمعال

کــهایــننامــه بــاســالمیازســرشــوقومــوّدتواخــالص،مایــۀغبطــهوشــادمانیاســت

کامــلباشــیدوهمــواره کــهدرســالمتوآســایش رابــرایشــمامینویســموامیــدمیبــرم

ــد. ــاربمانی ــرپرب ــرایپژوهــشعلمــیوتفّک ــرهایب ذخی

نمیتوانــمبزرگداشــتاعجابانگیــزخــودازشــماراپنهــاندارموایــنرابارهــانــزدبرادرانــم

کــه15ســالازعمــرخویــشرا کســی دربغــدادوشرقشناســانلنــدنیــادآورشــدهام؛زیــرا

کنــد،شایســتۀبزرگداشــتواعجــاباســت.حّتــیتحویــل کتابــیصــرف بــرایتألیــف

ــرا ــم؛زی یافــتنمای کتابتــانرادر ــا ــرانداختــمت ــهتأخی ــهدانشــگاهلنــدنراب پایاننامــۀخــودب

کنــمونظــرشرقشناســان دوســتمــیدارمازآنوجهــادارزشــمندتاندرپایاننامــۀخــودیــاد

کــهدوســتیوپیونــدفکریمــان رابــهایــنجنبــۀمهــّمادبعربــیجلــبنمایــم.آرزومیکنــم

پایــانتقاضــادارمواالتریــندرودهــاواعجــابایــنمخلــصراپذیــراباشــید! تــاابــدبپایــدودر

همودرنامهایدیگرآوردهاست:

کتــابارجمنــدشــمابــهدســتمرســیدوازمطالعــۀآنبســیار دهــاییکــمودوماز
ّ
مجل

گشــتم؛زیــرارهاوردهــایســودمندپژوهــشوبررســیپیگیــررادرآنیافتــم.دوســت شــادمان

کــهپــساز ــدبنــگارم؛اّمــابــهنظــرمرســید
ّ
بــارۀایــندومجل میداشــتمســتایشنامهایدر

دهــارا
ّ
دهــامقالــهایدرازدامــنبنــگارم.پــسبــاشــوقوشــوربســیارآنمجل

ّ
یافــتبقّیــۀمجل در

انتظــارمیکشــم.بــهخواســتخــدایتعالــی،مــراهمــوارهدرشــمارارادتمنــدانخــودخواهیــد

دیــد.اشــتیاقوتحّیــتواعجــاببرادرتــانراپذیــراباشــید!
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ویدرنامۀسومنوشتهاست:

کــه یافتــم کــردموســرانجامدر کنــم،بررســی ــامطالعــه ــدت کــهخواســتهبودی صفحاتــیرا

بــارۀغدیــرخــّمدیدگاهــیعرضــهنمایــم.درصّحــتماجــرایغدیــرهیــچتردیــدی میتوانــمدر

ــر ــرمبنایــیغی ــروقصیدههــایبلنــدب ــهایــنروایتهــایمتوات ک ــدارد ــراامــکانن نیســت؛زی

کــهماجــرایســخنرســولخــدا؟ص؟درغدیــرخــّم ماســت
ّ
واقعــیبنــایافتــهباشــند.مســل

ــگارش ــهن ــونب کن ــدصحیــحویقینــیدانســت.ا ــرونازشــمار،بای بی ــادلیلهــایبســیاِر راب

بــهزبــانانگلیســیمیپــردازموهمچنــاندرانتظــار بــارۀغدیــرخــّمّ رســالهایمســتقلدر

کنــم.اشــتیاق گاهضــرورتبــهمثابــهمأخــذیبــدانرجــوع گرانقدرتــانمیمانــمتــابــه کتــاب

فــراوانمــراپذیــراباشــید!
بر اخالص

صفرء خووصی
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ّ
تّو

ـــدری کرظمـــی،  ـــر طـــّید عوی نقـــی حی تـــۀ یکت
ّ

ـــد عال ـــد، برزن ـــه طـــّید تحّم نرتـــه ای از اطـــترِل یگرن

از لانشـــوران ج پیشـــوایرن پریتخـــم عـــااق، بغـــدال. ایـــن نرتـــه را همـــااه بـــر طـــپرس ج قدرلانـــی یـــرل 

تی کنیـــم:

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

ــدار ــشپای ــهوحّجــتمصلــح،شــیخعبدالحســینامینــی_برکات ــۀیگان م
ّ

حضــرتعال

ــاد! ــارشــماب ــدنث ــاد!_ســالمورحمــتوبرکتهــایخداون ب

ــاندر ــیدرخشـ ــهتوفیقـ کـ ــیدارم ــانمـ ــاراتقدیمتـ ــندرودهـ ــنوپاکتریـ ــد؛بهتریـ ــابعـ اّمـ

کننـــدۀتألیفـــیپـــاکوتحلیلـــیدقیـــق فراهـــمآوردنالغدیـــریافتهایـــدوآنراالگـــویخیـــره

گســـتردهوتحقیقـــاتانبـــوهویحکایـــت ـــفودانـــش
ّ
نبـــوغمؤل کـــهاز ســـاختهاید؛تألیفـــی

ایـــن کـــههـــربـــار میکنـــدوخواننـــدگانرابـــهبزرگداشـــتوتعظیـــموامـــیدارد.خـــدامیدانـــد

ـــفدرپدیـــدآوردن
ّ
اثـــررامطالعـــهمیکنـــم،بـــراعجـــابمـــنازتالشهـــایسختکوشـــانۀمؤل

گرانبهـــاافـــزودهمیشـــود. ایـــناثـــر

کتــابمیآیــدوصفحاتــشراورقمیزنــدودر کــهخواننــدهبــهســراغایــن هنگامــی

نــگاهنخســتچیــزی کــهدر مطالعــهفرومــیرود،بســیارشــگفتزدهمیشــود.درســتاســت

کتــابوســّنتوادبپژوهــشنمــوده؛ بــارۀحدیــثغدیــردر ــفدر
ّ
کــهمؤل جــزایــننمییابــد

کتــاب،بســیارزوددیدگاهــشتغییــرمییابــد گــذاریدرفصــولوموضوعــات گشــتو اّمــابــا

ایــنحــال، انبــوهدانــشودیــنوادبواخــالق،ازآنبیــرونمیآیــد.در وبــابهرهمنــدیاز

بــارۀالغدیــرنیســت،بلکــهموســوعۀبــزرگعلمــیودائــرة کــهایــناثــرتنهــادر درمییابــد

ازتحلیــلدقیــقونتیجهگیــریصحیــحوتحقیقهــایارزشــمند ــزرگوسرشــار المعارفــیب

کــهخواســتندتــاآنراازمردمبپوشــانند بــارۀماجــرایجــاودانغدیــرودیگــرحقایقــیاســت در
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وهمچنــانپشــتپــردهمانــده،ازدیــدگانپنهــانبــود.

کتابـــیبـــاموضوعـــیخـــاصنیســـت؛بلکـــههـــرچـــهرااّمـــتاســـالمبـــدان پـــسالغدیـــر

ـــادآوریشـــکوهپیشـــین ـــای ـــهت گرفت کهـــن ـــراث ـــدهســـاختنمی ـــردارد؛اززن  نیازمنـــداســـت،درب

ــاراتایـــن یـــدنافتخـ کاو ــرآنو ــزازبخشـــیدنبـــهپرچـــمقـ  وواالســـاختنســـخنحـــقواهتـ

دارد. اندیشـــهها تهذیـــب و جامعـــه پیشـــرفت در را اثـــر نیکوتریـــن کـــه یـــخ تار  در  اّمـــت

ــی، ــی،ادبـ ــی،تاریخـ ــی،فّنـ ــتعلمـ ــیاسـ کتابـ ــر ــناثـ ــماایـ ــودشـ ــرخـ ــهتعبیـ ــتبـ درحقیقـ

کتـــاب کـــهازحدیـــثغدیـــردر اخالقـــی،نوآورانـــهدرموضـــوعخویـــش،ویکتـــادرایـــنعرصـــه

بـــزرگاندانـــشودیـــنو وســـّنتوادبســـخنمیگویـــدوشـــاملشـــرححـــالانبوهـــیاز

کشـــیدند.مـــنبـــرآنچـــه کـــهایـــنآثـــارعلمـــیرابـــهســـامانآوردنـــدوبـــهنظـــم ادباســـت

کـــهدرهمـــۀروزگاراندر کتابـــیاســـت گفتهایـــد،چنیـــنمیافزایـــم:ایـــننیکوتریـــن خـــود

گـــونپدیـــدار گونا گرانبهایـــیدرموضوعـــات ـــار کـــهنجـــفآث ـــاآن  نجـــفاشـــرفپدیـــدآمـــده؛ب

کردهاست.

کــه کــهخواننــدهبــهمطالعــۀایــناثــرمیپــردازد،خــودرادربوســتانیزیبــامییابــد گاه آن

تمنــدمیســازد.
ّ

گونــهمیــوهدرآنیافــتمیشــودوجانهــارامشــتاقودیــدگانرالذ همــه

حقیقــتاســتکــهچنیــنکتــاب بــهگمــانمــن،ســتمیســنگینبــردانــشوجنایتــیدرحــِقّ

گونــهای گرانقــدریبــاایــنشــکلوصــورتمنتشــرشــودومســلمانانثروتمنــدبــهچــاپآنبــا

پیشــرفتههّمــتنکننــدتــاالگــویچــاپوظاهــرآراســتهباشــد،همانســانکهالگــویتحقیق

وغنــایعلمــیاســت.

کتـــاب کـــهبـــهوظیفـــۀخـــودوهـــرمســـلماندرســـتایشایـــن بســـیاردوســـتمیداشـــتم

کنـــم؛اّمـــاپادشـــاهانودانشـــورانواســـتادانبـــهســـتودنایـــناثـــرو ازهمـــانابتـــدااقـــدام

بـــارۀایـــن ـــفآنپرداختنـــدومـــراازعرضـــۀاحساســـمدر
ّ
تالشهـــایدرخـــورســـپاسمؤل
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خدمـــتعظیـــموجهـــادپیگیـــربـــرایزنـــدهســـاختنحـــقونابـــودیباطـــل،بینیـــازســـاختند.

کامـــلآنرایافتـــم،دیگـــر ـــهدســـتمرســـیدوتوفیـــقمطالعـــۀ ـــدچهـــارمب
ّ
کـــهمجل ـــاهنگامـــی اّم

ــرورم؛ ــاندارم.پـــسسـ ـــفواثـــرشراپنهـ
ّ
ــتماعجـــابوبزرگداشـــتخویـــشراازمؤل نتوانسـ

عـــذرهزاربـــارۀمـــراپذیـــرابـــاش!

کـــهتهنیـــتقلبـــیخـــودرابـــرایایـــنتوفیـــقعظیـــم کنـــونمـــرامجالـــینیســـتجـــزآن ا

کنـــمتـــاشـــمارارهنمـــایدیـــنوالگـــوی پیشـــکشنمایـــموازخـــدایســـبحاندرخواســـت

کـــهبـــهخواســـتخـــدایتعالـــی، حـــقومایـــۀفخـــراســـالمنـــگاهدارد.شـــمارامـــژدهمیدهـــم

ــودوازحقایـــقپیچیـــده ــدنمـ ــهراهراســـتهدایـــتخواهـ ــردمرابـ کتـــابانبوهـــیازمـ ایـــن

کـــهحـــقواالاســـتوچیـــزیواالتـــراز پـــردهبرخواهـــدداشـــتوبـــهمـــردمنشـــانخواهـــدداد

ــت. آننیسـ

برتریناحترامهایمراپذیراباشید!
کرظمین

تحّمد عوی نقی حیدری
23 ربیع اهّثرنی 1367
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کــهشــرححالشــان ایــنســده گوهــرنظــمازبرخــیشــاعرانغدیــردر ســتایشهاییبــه

ــد. خواهــدآم

)1(

کهآثاریسودمنددارد،سرودهاست: مۀبزرگوارشیخمحّمدسّماوی
ّ

عال
همانا امینی حّق سخن را در بارۀ این بوستان و برکه به تمامی ادا نمود.

جانم فدای او که بدین سان جام والیت را دست به دست گردانید؛

آن هم بر بلندای خم و نه در میان قصر خورنق و جوی سدیر.

و در آن، با نغمه سرایی و آوازخوانی، بانگ درداد.

بانگش سراسر  روح سخن خدای ازلی توانا است؛

و نیز سخن بهترین پیامبر  یا سروده های شاعران سترگ سزاوار.

و چنیــن کــرد تــا آن گاه کــه کارش را بــه فرجــام بــرد. تاریــخ آن را از ایــن کلمــات دریاب:»حــّق غدیــر 

را شــادمانانه بــه جــای آورد.«]= 1365 ق.[

دهایدیگرهمراهباسپاسخواهدآمد.
ّ
همودربارۀکتابالغدیرسخنیداردکهدرمجل

)2(

سخنورزبانآورشیخمحّمدعلییعقوبینجفی،سرایندۀباِبلّیات،سرودهاست:
در روز غدیر خّم، پیامبر در بارۀ علی، سخنانی روشن با بیانی آشكار فرمود.

جبرئیل آن سخنان را به مثابۀ متن فرود آورد و قلم امینی به شرح آن پرداخت.

)3(

گوید: آِناواست، کهالکلمالّطّیباز سخنورشاعر،شیخحسنسبتینجفی
امینی برای ما کتابی بزرگ پدید آورد. نزد این کتاب، انجیل چیست و زبور کدام است؟

این کتاب »الغدیر« نام دارد و در آن، نشانه هایی استوار در فضیلت حیدر است.

این سخنان را پیامبر به صراحت بیان فرمود و جبرئیل بشارتش داد که آن ها را به مردم برساَند.

او این فضیلت ها را از فضل خویش برآورد؛ فضلی که همانند دانش وی سرشار است.

برای ما آبگاهی لبریز آب شیرین و خوشگوار و لذیذ و بی مانند فراهم ساخت.

در برگ های این کتاب، دانش هایی تابناک به ودیعه نهاد که نور از آن پرتوافشان است.



53 د پنّم
ّ
تّو

)4(

گوید: شاعرچیرهدست،حاجمحّمدشیخبندر،ازمنطقۀعفک
ای عبدالحسین!در نگارش این کتاب نورانی الغدیر، کامیاب گشتی.

با تكاپو و تحقیق بسیار، سخنان را گرد آوردی و کتابت را از گوهرهای گرانبها سرشار ساختی.

بیعت مردم با همسر بتول و پدر امام منتَظر را در روز غدیر، ثبت نمودی.

ایــن بیعــت بــا ســخنان روشــن پیامبــر و آیــات قــرآن، بــا تابناک تریــن بیــان اثبــات گشــته و 

را دارد. ثمــر هدایــت  بیشــترین 

پــس کتابــش همچــون خورشــید نورافشــان چاشــتگاه اســت. آیــا خورشــید را در میــان آدمیــان، 

انــكار می کنــی؟

انكارگر حدیث روشن غدیر که همۀ سیره نویسان آن را تأیید کرده اند، چه بهانه ای دارد؟

اگر اینان که خود حقیقت را می دانند، با ما مخالفت  کنند، از فرمان خداوند سر پیچیده اند.

)5(

شاعربسیارگویاهلبیت،شیخمحّمدرضاخالصیکاظمی1سرودهاست:
ای بــر بلنــدای افتخــار فــراز آمــده! تــو ســرور مــن و نشــانۀ خداونــدی هســتی کــه بــر همــه چیــره 

اســت. 
ایــن غدیــر اســت کــه بــه مــا نمایانــده ای یــا اقیانوســی اســت کــه هیــچ پیماینــده ای از پیمایــش آن 

گریــز نــدارد؟
یا گلستانی است از گل های خوش آب و رنگ یا آسمانی روشن از گوهران؟

یا باغ هایی با درختان باردار از نیكوترین میوه ها؟

تویی که در جهان، دانش هایی را پراکندی که پیش از »الغدیر« در پرده بودند.
تویی که راهی تابناک و نوربخش را پیش پای مردمان گستراندی.
تویی که جامۀ سربلندی و وقار و بزرگی و افتخار را بر ما پوشاندی.

تویی که در غدیرت، مرواریدهایی زیباتر از گوهرهای دریا، به ودیعت نهادی.
تویی که سزاوارتری تا بانگ زنی و همه جهانیان را در همه جا ندا دهی:

»این است اثرهای ما که بر ما داللت می کند. پس از ما به اثرهامان بنگرید!«

ــهنجــف ب ــتخــوداو ــهوصّی ــاد!_روزجمعــه29شــّوال1370درگذشــتوپیکــرشب ــرتربتــشب ــهرحمــتب 1.وی_ک
اهــلبیــتپــاداشخیــرعطــافرمایــد! گشــت.خداونــداورااز اشــرفآوردهودروادیالّســالمدفــن
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بــا ایــن کتــاب الغدیــر، خیــِر پیوســته و مبــارک از آِن تــو خواهــد بود و حضــرت حیدر رزم آور پاداشــت 

می دهــد.

گفتهاست: کهازراهلطفبرایمانگاشته، همودرنامهای
تا روز قیامت، همواره روز غدیر، عید خواهد بود.

و در هر سال بر مردمان واجب است که این عید را زنده نگاه دارند.

به انكارگران این روز بگو: گواهان آن رخ نموده اند.

روشن ترین گواه آن، کسی است که وجودش برای مردمان مایۀ هدایت است. 

او همین امینی است که مانندش را کسی ندیده است.

او است عبدالحسین تقواپیشه که ستاره بخت تابناکش نورافشان است.

آن  از  گــوارا  ســروده  ام:»آبی  چنیــن  تاریخــش  بیــان  در  کــه  آورده  پدیــد  گــوارا  آبگاهــی 

] . 1ق 3 6 3 = [ » . فتیــم گر بر

نیزدرنامهایدیگربهماآوردهاست:
به امینی، آن هم پیمان تقوا، بگو: خداوند تو را کامیاب ساخت.

کتاب غدیرت سرشار از آبی است گوارا که جگر دوستارانت را خنک سازد.

هر بار که به نگاشته های کتابت نگریستم، دستاوردت را بزرگ شمردم.

ــا انصــاف بــه خــرج دهنــد، در وصــف بزرگی هایــت  اگــر پیماینــدگان در پیمایــش عمــق ایــن دری

حیــران خواهنــد شــد.

راه هدایت را برای مردمان آشكار ساختی، آن گاه که حكمت از دهانت جوشید.

همواره روزگار را به شادمانی به سر بری و خداوند دشمنانت را نابود کند!

گوید: درهمانچکامهپساز10بیت
مرحبا به این غدیر که آبش خوشگوار است. تو از گوهرهایت، دریا را شرمسار کرده ای!

تا همیشۀ روزگار آبگاهی گوارا برای ما پدیدار ساختی. خدای آفریدگان، قلمت را پاینده دارد!

کتابمــاندریافــت کنــد!_چنــدقصیــدهدربــارۀ نیــزازوی_خــدایتعالــیرحمتــش

نمودهایــمکــهنشــانگردوســتیخالصــشبــاعتــرتپــاک_صلــواتاهللعلیهم_اســت.خداوند

اوراازجانــباولیایــشومــاجــزایخیــرعطــافرمایــد!



د ششم
ّ

مجل

کشــور ســپاسپیوســتهنثــارالتفــاتوعنایــتجنــابواالمقــامملــکفــاروقاّول،پادشــاه

کــهبــاردوم کلمــۀتوحیــد،یــاریاشنمایــد!_ نیرومنــدمصــر_کــهخداونــدبــرایســرافرازی

گشــتومنشــیمخصــوصدربــاروی،جنــابســّیدحســینحســنی، نصیــبایــنجانــب

ــیواعجــاب ــرداده،قدردان ــهآنآســتانواالراخب ــدپنجــمب
ّ
نامــهاینگاشــتووصــولمجل

خویــشراابــرازنمــود.ازمحضــرجنابپادشــاهوآنســّیدبزرگوارســپاسپیوســتهوفــراواندارم.
اتینی

ــه  ــِی اصالحگــا، شــیخ تحّمدطــعید عابــی ب ــد، تفت ــد از پژجهشــگا بضیوم تن نرتــه ای ارجمن

کــه اطــترل شــیخ تحّمدطــعید لحــدجح حوبــی بیــرن نمــوله، ایشــرن  لطــم تــر رطــیده اطــم. چنــرن 

از عومــری باگزیــدۀ طــوریه ج لر شــمرر کســرنی اطــم کــه لر تســیا جلــرل طیرطــی رنــج بســیرر بــاله ج 

بررهــر شــکنّه ج تبعیــد شــده اطــم ج آثــرری بــااجان لارل؛ از جموــه: طــّا إنحــالل األّتــة اهعربّیــة ج جهــن 

اهمســومین؛ بمــرذا یتقــّدم اهمســومون؛ توجــز األخــالق اهمحّمدّیــه؛ تبــرلئ اهفقــه اإلطــالتی؛ تفســیا 

اهقــاآن.

مــاضمــنقدردانــیازجایــگاهواالیعلمــیوادبــیاووبزرگداشــتویژگیهــاینیکــوی

یــم: اخالقــیاش،ایــننامــهراعینــًاآورده،ســپاسپیوســتۀخــودراتقدیــممیدار

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

ســپاسازآِنخداونــدپــروردگارجهانیــاناســتوســالمودرودبــرســروررســوالنمحّمــدو

کیــزهاشبــاد! خانــدانپــاکوپا
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مۀحّجت،شیخعبدالحسیناحمدامینینجفِیمکّرم!
ّ

حضرتعال

اّمــابعــد؛درودورحمــتوبرکتهــایخداونــدازآِنشــمابــاد!درپــیبازگشــتمازمجلــس

دهــاییکــمودوموچهــارم
ّ
اعــالیاســالمیدردمشــقوابتــالبــهبیمــاری،حــّظمطالعــۀمجل

ــدســوم
ّ
ــوزمجل ــههن گشــت.البّت ــم ــّنةواألدبنصیب ــابوالّس ــیالکت ــرف ــانالغدی کتابت از

کــهدرضمیــرم ــمشــادمانیپیوســتهوســعادتپیاپــیرا ــهدســتمنرســیدهاســت.نمیتوان ب

بــزرگانوبرجســتگاننیــزپیشتــردرهمیــن کــهبســیاریاز میگــذرد،پنهــانســازم.میدانــم

ــاهیــچیــکنتوانســتهحــّقایــنمطلــبراچنــانبگــزارد ــد؛اّم ــهتألیــفپرداختهان موضــوعب

کــهپیشــینیاننمیتوانســتندبــه گــزاردهاســت.ویاندیشــههاییراتدویــننمــوده کــهامینــی

کــهابوتّمــامحبیــبطائــیســرودهاســت: کارویچنــاناســت تدویــندرآورنــد.

همــواره ســپاس خویــش از تــو را در جامــۀ ســخنی می پیچــم کــه هــر کــس آن را پوشــد، جامــه اش 

بــس فاخــر باشــد.

هر که آن را بشنود، گوید: پیشینیان چه سخن هایی برای پسینیان بر جا نهاده اند!

گفتهاست: کهابوالعالءمعّریاحمدبنسلیمان ویاهمچنان
هرچنــد در روزگاران پســین بــه ســر می بــرم، ســخنانی آورده ام کــه پیشــینیان از آوردنــش ناتــوان 

بودنــد.

ــدچنــدانازعلــم
ّ
ــفدرایــنســهمجل

ّ
گویــم:جنــابمؤل گــر کــرد،ا پــسمــراســرزنشنتــوان

کــهدرآن،مطلــوب گیــربــرایهــرمؤمنــیســاخته؛چــرا کــهغدیــرراعیــدیفرا گــردآورده وادب

گســتردهوادبلبریــزرامییابــد.پــسبــرایهمــۀجوینــدگان خویــشازدانــشسرشــاروفقــه

گــونوآراوافــکارمختلــف گونا ایــناثــربهرههــایفــراواناســت،هرچنــدعقایــد دانــشدر

ــاناز ــهزب ک ــان ــد،چن ــمشــدهاشرادرآنبجوی گ ــد ــکمیتوان ــههــری ک داشــتهباشــند؛چــرا

بیــانعواطــفدرونــیهــرجوینــدهناتــواناســت؛تــاآنجــاکــهســزاواراســتاینکتــابگرانقدر

گــم کــسمیتوانــد گــوندانســت.آری؛هــر گونا بــاالومقاصــد رامطلــوبصاحبــانافــکار

ــرایهــرمؤمــنصــادقشــودوُســرور ــاالگویــیحقیقــیب ــدت کتــاببیاب شــدۀخــودرادرایــن
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کــهازرهگــذرمطالعــۀموضوعــاتواالیــشفراهــم گیــرینصیــباوســازد پیوســتهونعمــتفرا

کامــلبــرایهمــۀجوینــدگاندانــشیــادانشــوران میشــود.بدیــنســان،ایــناثــرمأخــذی

کــهُســروروشــادمانی گــونداشــتهباشــد؛چــرا گونا چیرهدســتاســت،هــرچنــدآراوعقایــد

حاصــلازمطالعــۀســخنانفضیلتپیشــگاندرایــنموضــوعمهــم،بــرایهمــۀیکتاپرســتان

دســتمایهایجــاودانتوانــدبــود.

ــهمــردم ــزرگافــکارخویــشراتدویــننکــردهوب کــهبســیاریازدانشــورانب تردیــدنیســت

کــهمیتوانــدبــرایهــرکــسسرمشــقباشــد، عرضــهننمودهانــدونظــاموالگــویمبتنــیبــرآنرا

گســتردهراازجانــبخداونــدنصیــب ارائــهندادهانــد.اّمــااســتادحّجــت،امینــی،ایــنفضــل

کــهحقایــقتابنــاکوافــکارزیبــاوشــکوهمندشرابــههمــگانعرضــهنمایــد. بــرده

کننــدهو ــره ــهفضــلخی ــارارجمنــدب ــاایــنآث کنــوندرصــددســتایشازوینیســتم؛اّم ا

کــهدانشــوراندرهــرپایــهازفضیلــتوبزرگــی، گواهــیمیدهــد؛چنــدان گرانبهایــش کارهــای

تــوانانــکارفضلــشراندارنــد.

دوســتداشــتمهمــۀآنچــهرادرســینهودلــممیگــذرد،بیــاندارم؛اّمــادرایــنمجــالبــه

گــراندکــیازســروروشــادمانی گفــت.پــسجــایســرزنشنیســتا تفصیــلنمیتــوانســخن

کــهدربردارنــدۀدانــشپیشــینیانوافــکارپســینیاناســت، گرامــی کتــاب ایــن خــودرااز

تدویــننمــودهوتنهــااندکــیرابــرزبــانرانــدهام.خداونــداوراازنیکوتریــنپــاداشوجــزایخیــر

کــشســالمودرودنثــارنمایــد. وروزافــزوننصیــبفرمایــدوبــرســرورمانمحّمــدوخانــدانپا

ــاد! ــدازآِنشــماب ســالمورحمــتوبرکتهــایخداون

گو: تحّمدطعید عابی لعر
تفتِی اطترن لیرزور ج عضو تّمع عومی عربی

25 ربیع األّول 1373
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ـِف 
ّ
نرتـه ای همـااه بـر گفتـرری از اطـترل پژجهشـگا یگرنـه، عبداهفّتـرح عبداهمقصـول تصـری، تؤه

د که گفتررش از باهنگی جاال، بلمی عرهی، رجحی بیدار، 
ّ
کترب گاانبلری اإلترم عوی لر چلرر تّو

ججدانـی زنـده، قضرجتـی عرلالنـه، رأیی باتا، هوشـیرری لر جحدت، ج طاطـپرری به حقریق ترریخی 
حکریم تی کند. اکنون نخسم گفترر وی را تی آوریم ج طپس از نرته اش یرل کاله، آن اطترل ج قوم 

اطـتوار ج ضمیـا آزاله ج بصیـات پیااطـته از آالیـش تقویـدش را قدر تی لانیم ج شـکا تی گزاریم:

الغدیر
کتاب،هوشواندیشـهامدر کلماتاین کههنگامنگریسـتنبهسـطرهاو نزدیکاسـت

جهـانگسـتردۀمعرفـتازخویـشبیگانـهشـود!آیابهراسـتیاینیککتاباسـت؟آیاغدیر

کـهعقـلواندیشـهازشـمارشآن گهرهـایرنگارنـگ گوهرخیـزبـا یایـی ]=برکـه[اسـتیـادر

کـهدسـتیابـی،میبینـی یـا حیـرانوچشـمهادرآنخیـرهمیماَنـد؟بـههـرصـدفازایـندر

کـهدرنـگاهنخسـت،بیهمتـابـهنظـرمیرسـد.اّمـادیـری کمیـابدارد گوهـرییگانـهو کـه

گرانبهاتـردرصدفـیدیگـرنهفتـهمیبینـیوسـپسصدفهـایدیگـر گوهـری کـه نمیپایـد

یـاوشـنریزههایسـاحلآناسـت. کـهبـهانـدازۀهمـۀقطرههـایدر گوهرهـایفـراواندیگـر و

یــا گوهرهــاییگانــهراازدلایــندر گشــتهتــاایــن کــهمأمــور امینــیآنغّواصــیاســت

ــهچیــدنایــن ــاهنرمنــدیب گوهــریباقــینگــذارد.ســپسب کــهدیگــرهیــچ ــرآورد،چنــدان ب

ــرای ــزیب ــهدیگــرچی ک ــدارســاخته ــدگارپدی ــیمان گردنآویزهای ــهوازآنهــا گوهرهــاپرداخت

ــیننهــادهاســت. ــیباق فریبای

و وصبــر درنمانــده آن از  بزرگــوار ــِف
ّ
مؤل هّمــت کــه تــوان  از فراتــر اســت تالشــی ایــن

کــهدرشــگفتشــومویچگونــه شــکیباییاشازآنفروننشســتهاســت.پــسحــقدارم

توانســتهاســتبحثــیبــادامنــۀ14قــرنرادربرگیــردوناامیــدوملــولنشــودودرایــنمیــان،ایــن

ــننســل ــانمیخواســتازچشــمای ــارزم ــهغب ک ــد ــهبیاب ــیراژرفکاوان همــهتحفههــایذهن

کارشونیــز کــهجــزنیــرویایمــانبــهارزشوفایــدۀ یــد،درحالــی بپوشــاَند.اوصبــرپیشــهورز

ــاریاشنیامــد. ــهی ــزرگواالرتبــه،چیــزیدیگــرب ــهشــخصّیتآنامــامب ایمــانب
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کوتــاه، کــهدرنوشــتهایچنیــن کــهالغدیــررابخواَنــد،برایــشدشــواراســت کــس هــر

کنــد؛ومــننیــزســپاسنامۀخــودراقاصــرازادایایــنحــقمیبینــم.الغدیــر حــّقآنراادا

یــخو تنهــامجموعــهایازمتــونادبــیزیبــاوشــعرهایبرجســتهوصفحــاتبرگزیــدۀتار

سرگذشــتنامۀنســلهاومــردانوقهرمانــاننیســت؛بلکــهافــزونبــراینهــارانیــزدربرمیگیــرد.

ــددر ــدهباشــد،نمیتوان ــبایــنموضوعــاتنگذران ــهبررســیجوان کــهعمــریدرازراب کســی

کــهدانــش همــۀآنهــابــهرأیپختــۀنزدیــکبــهصــوابدســتیابــد.ازهمیــنجــااســت

کــهخواننــدگانونّقــاداندرآندرمیماننــد. گســتردۀامینــیبــرایمــاآشــکارمیشــود؛دانشــی

کــهنکتههــایلطیــفهــر ــارازمطالــبســودمندواســتوار کتــابویموســوعهایاســتپرب

کــهنویســندگانمتخّصــصوبرگزیــدۀهــرموضــوعنیــز شــاخۀمعرفــترادربرمیگیــرد؛چنــدان

ــد. ــدآورن ــراوان،پدی گســتردۀف ــااحتیــاطوپــسازبحــث نمیتواننــدهمتایــشرا،مگــرب

کنــارهــمچیــدننظــمو ــفدرعرضــۀمطالــبو
ّ
افــزونبــراینهــا،ازشــیوۀبیــاندقیــقمؤل

کــهازآندرمیگــذرموبــهقلمــروموضوعاتــیمــیرومکه کــرد نیــزبایــدیــاد نثــربــهگونــهایاســتوار

قــرآنوســپسحدیــثهدایــت کــشبــهروشــنگریدرآنهــاپرداختــهاســت.اواز بــاقلــبتابنا

یــان کــهدرطــولنســلهایپیاپــیبــرزبــانراو جســتهوآنگاه،بــهســراغنفحــاتهدایــترفتــه

گشــتهوبــهروزگارمــارســیدهاســت.ویبــهراســتیتوانســته وشــاعرانونویســندگانجــاری

براننــد! کنــدتــالشــکرانــکارودروغزنــیدرحــّقحدیــثغدیــررادور همــۀایــنســپاهرابســیج

برابــرحّجتهایــش، کــهدر امینــیهــمدرهجــوموهــمدردفــاعتوفیــقیافتــه؛چنــدان

گریــزنهــادهاســت.ویدرشــیوۀدفاعــیتنهــاتحــت دســتاویزهایباطلپــردازانپــایبــه

کفــهرا کــههــردو تأثیــرعالقــۀشــدیدشبــهامــامنیســت؛بلکــههمچــونداوریاســتعــادل

گــذراوناجانبدارانــهبــهصفحــات میســنجدودادگرانــهســبکوســنگینمیکنــد.نگاهــی

کــهامینــی کفایــتمیکنــد کتابــش،بــهویــژهبحــثحدیثســازانوحدیثهــایســاختگی،

کــهدربرداشــتهایخــود،دقیقتریــنشــیوۀپژوهــشدرســتو راپژوهشــگریامیــنبدانیــم

پــاکرابرگزیــدهاســت.
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حدیــثغدیــرحقیقتــیاســتتردیــدناپذیــرکههیــچباطلــیدرآنراهنمییابــدوهمچون

کــهبــرزبــانرســولخــدا؟ص؟جــاری ازالهامهایــیبــود گفتــار روز،روشــنوآشــکاراســت.ایــن

گزیــدهاش ــرادرخــودازمیــاناّمــتونیــکاِن ــامقــامواالیدســتپــروردهوبرگزیــدهوب شــدت

رابیــاندارد.ایــنحدیــثحّجتــیاســتنقلــیبــرایمقــامواالوحــّقغصــبشــدۀامــام

کتــابخویــشبــهبیــانآنپرداختــهوبــاچینشــیاســتوارومتیــن کــهامینــیدرسطرســطر

برابــریاوههــایهواپرســتانوافتراپیشــگاننــادانیــا ازســندهایمحکــمتاریخــی،آنرادر

کــسدر ــۀنیکــوهیــچ کــهمیــانآنصحاب ــهاثبــاترســاندهوتوانســتهنشــاندهــد ســتمگرب

ــدابوطالــبپیشــینگرفتــهاســت. فضیلــتوواالیــیازفرزن

کــهویژگیهــایاخالقــیوشــخصّیتیمیــزانارزشگــذاری مــنهمــوارهاعتقــادداشــتهام

نســلپــاکبرگزیــدۀ کــسراپــسازمحّمــد؟ص؟جــزپــدِر بــرایعظمــتانســانهســتند؛وهیــچ

کــهســزاوارهمطــرازییــادرپــیاوآمــدنباشــد.ایــنرابــهســببجانبــداریاز اونیافتــم

کــهحقایــقتاریخــی ــهتشــّیعنمیگویــم؛بلکــهاعتقــادیاســت گرایــشب ــا مذهبــیخــاصی

کــهدرهیــچزمانــهایتــاروزگاربازپســینهماننــد بازمیگویــد.امــامعلــیانســانیاســتنمونــه

گاهجانهــایهدایتجــوازروحویمــددجوینــد،ازهــرســویبــرآنــان وینخواهــدآمــدوهــر

کــهحــقرابــرایخــودحــق،ونــهنتایــجحاصــل تابیــدنمیگیــرد.اوبشــریاســتســراپاکمــال

ازآنیــابــهامیــدپــاداش،یــارینمــود؛وبــاباطــلبــهســتیزپرداخــت،زیــراآنرانمیپذیرفــتو

میخواســتانســانّیتواالبــهباطــلنگرایــدوبــهســرپیچیازحــقمّتهــمنگــردد.ازهنگامــی

گشــود،همــوارهبــدیرازشــتمیشــمْرد؛زیــرانمیخواســتقــدرت کــهچشــمبــهحیــات

ــوزطفلــی ــههن ک ــرد،حــالآن گی کاســتی ــه ــهاشب ــانقبیل ــاپرســتشُبت ــدراب یکتــایخداون

کاســتنازقداســتخــدادرجــانانســانمیدانســت. کاررا بیــشنبــود.اوایــن

ــومتجــاوز ــوانمظل ــرآزادینات ــمب ــدظال ــهنیرومن ک ــن ــززشــتیراناپســندمیشــمْرددرای نی

گرفــتتــادیــن کار ورزد؛پــسدرروزگاربعثــت،نبــردآشــکارخویــشرادریــاریرســولخــدابــه

کــهضامــنرهایــیبشــرّیت خــداتحّقــقیابــدوشــریعتهدایــتانتشــارپذیــرد؛شــریعتی
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گنــاهبــود.نیــزاززشــتیبیــزاربــود،هــمدرامــورحّســیوهــمدرامــورمعنــوی؛ سرگشــتهازلجنــزار

گراییــده،بــهجنــگزشــتیمیرفــت.بــازشــتیبــه ودرعقیدههــایتبــاهوجانهــایبــهفســاد

کــهپیکرهــاوجانهــارابــهاســارتمیگیــرد؛پــسبــازهــدوپارســایی، نبــردبرخاســتدرفقــری

ــرسو خویشــتنرابینیــازیبخشــیدوازشــّرفقــررهــاســاخت.شــّرراناپســندمیشــمْرددرت

ــتمیِکشــد؛پــسبــهســویمــرگشــتافت،هــرجــاکــهآنرایافــتتــاآن
ّ
بیمــیکــهدلهــارابــهذل

جــاکــههیمنــهوهیبتــشرادرهــمشکســتواســطورۀبرترشــجاعتگشــت.زشــتیراناپســند

کــهاحســاسرامیمیراَنــد؛پــسازچشــمۀحکمــتنبــّوتسرشــار میشــمْرددرنادانــیوجهــل

گشــتوقــدرتخداونــدرادرآیــاتقرآنــیونشــانههایهســتیبــهتدّبــرنشســتتــابــرایمــردم

کــهنــورشراهماننــدینیســت. روزگارخــودوهمــۀروزگاران،چــراغمعرفــتونــورخــردگشــت

یانــی کــهســودوز خیــردردیــدگاهاوبــهذاتخویــشخواســتنیبــود،نــهبــرایدادوســتدی

ــر کــهب ــود ــودوهــمهــدف؛وســیلهایب ازآندرنظــرباشــد.خیــرونیکــیبرایــشهــموســیلهب

کامــل،فراتــرازآنهدفــینیســت کــهدرنهــادانســان دیگــروســائلبرتــریداشــتوهدفــیبــود

گــریافــتنشــود،همــۀ کــهجســتوجویــشســزاواراســتوا وخواســتبشــراســت؛خواســتی

گمراهــیخواهــدبــودوانســانّیتجایــگاهجهالــتخواهــدشــد. جهــانبــازاریاز

چقــدرســخنرابــهدرازامیبــرم!ایــننامــهایاســتشــتابزدهکــهدســتتقدیــررقــمزد؛ونه

خواســتمــنبــراینــگارشیــاســتایشازکســی.فضیلــتامــامآشــکاروپیــدااســتوپیشــی

کــرد؛شــایداســتاد کردنــینیســت.اّمــاقلــممــننیــزتــکوتایــی جســتنشازدیگــران،انــکار

ــی ــرعقالن ــدۀتصوی ــهچکی ک ــولبنگــرد ــدۀقب ــهدی ــنســخنراب ــردوای بزرگمــانامینــیبپذی

یــخیافتــهام.اّمــاایــنقصــوروناتوانــی کــهدرالبــهالیتار محــدودمــنازامیرالمؤمنیــناســت

کتــابالغدیــربــه کــهازمیــانســطرهای کمــالیافتــۀامــامجبــرانمیکنــد مــراتصویــرنقلــیو

کــیمیدرخشــد. تابنا
بر اخالص

عبداهفّترح عبداهمقصول
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متن نامۀ وی

کناد! مۀبزرگواراستادعبدالحسیناحمدامینیکهخدایشحفظ
ّ

حضورمحترمعال

سالمورحمتوبرکتهایخداوندازآِنشماباد!

بــارۀ کــهبیــمداشــتمســخنمراپذیــرانباشــید!مــندر اّمــابعــد؛آنقــدرشــرمندۀشــمابــودم

یــدهاموهمــوارهبــهدنبــالدســتاویزیبــودهامتــاعــذرمرادرپیشــگاه کوتاهــیورز شــمابســیار

کرامــتشــمایــاریمیگیــرمو کنــوناز یــد.اّمــاا شــمامقبــولســازدوازخطــایمــندرگذر

کرامــتشــمابــرایشــفاعتم کــه بــهمحضرتــانعــرضمطلــبمیکنــم.میدانــم بــدونعــذر

کافــیاســت.

کــهحقیقتــًااثــریاســتجاودانــهو یافــتنمــودم کتابتــانالغدیــررادر ــدپنجــماز
ّ
مجل

کلماتــی کــهمایــۀحســادترقیبــانوغبطــۀدوســتاناســت. نتیجــۀتالشــیاســتبینظیــر

ــا ــزادانمیکنــد؛اّم کــهبخشــیازحــّققدرشناســیازآنرانی ــرقلــممــنجــاریشــده ــاهب کوت

ــاآن ــمآی کــهمــدحوثنــارابرنمیتابیــد.نمیدان کســانیهســتید کــهشــمااز عــذرمآناســت

کــهتنهــابــهمنزلــۀیــادگاری گفتــاررا کنــونایــن بــارۀالغدیــرنگاشــتهام،میپذیریــد!ا چــهرادر

گیــنوآرزوهــایخالصانــهامرابــهمحضرتــانتقدیــم اســت،برایتــانمیفرســتم.درودعطرآ

مــیدارم.
بر اخالص

عبداهفّترح عبداهمقصول
ۀ 1367 ّّ اطکندرّیه؛ ذی ح
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نرتــه ای از پژجهشــگا بــزرگ تســیحیرن، شــرعا قرضیــرن، قرضــی شــرعاان، اطــترل پوهــس طــالته از 

کــه نشــرنگا عداهــم اج لر لاوری ج پختگــی اندیشــه ج انصــرف ج باهیختگــی ج بزرگداشــم  بیــرجت 

گرهــش؛ ج  ــا وی ج  ججــدان آ ــه ترریــخ صحیــح اطــم. پــس آبریــن ب حقریــق اطــالتی ج طاطــپالن ب

کنــرر هــم آراطــته اطــم! طــپرس از قوــم جرنبخــش ج گوهربــرر وی کــه چنیــن طــخنرن زّرینــی را 

گــوارایغدیــرخــوددانیــمکــههــواداریاشاز کــهاوراازنوشــندگانچشــمۀ مــاراســزااســت

بــارۀغدیــرســروده عتــرتپــاکرانمایــانســاختهومنظومــۀرســایخویــشرابــهزبــانعربــیدر

یــخخویــشراازحقایــقوظرایــفولطایــفتابناکســاختهاســت. وکارنامــۀتار
19 ذی قعدۀ 1367

کــه حضــرتاســتاِدفاضــل،دانشــورپژوهشــگر،شــیخعبدالحســیناحمــدامینــینجفــی

کنــد! خدایــشحفــظ

کامیـــابشـــده ـــد، ـــهفرســـتادهبودی ک ـــر کتـــابالغدی ـــداز
ّ
یافـــتچهـــارمجل ـــهدر ـــرب پیشت

کـــهبـــرایسپاســـگزاریشـــتاب یافـــتنمـــودم.وظیفـــهداشـــتم ـــدپنجـــمرادر
ّ
کنـــونمجل بـــودموا

یـــخراادانمایـــم؛ کنـــمتـــابخشـــیازحـــّقشـــمابـــرخـــودموبلکـــههمـــۀادیبـــانعـــربوحّتـــیتار

ــرافت ــانشـ ــردفاطمیـ ــهیادکـ ــهبـ کـ گاه ــتوارت،آن ــماسـ ــهازقلـ ــانیافتـ ــهمرّکـــبجریـ کـ ــرا چـ

ــا تـ ــروز امـ ــّقخانـــدانمحّمـــد؟ص؟رااز کـــهحـ ــازد ــورراجـــاریمیسـ نـ مییابـــد،زبانههایـــیاز

کـــهخداونـــدزمیـــنوزمینیـــانرامیـــراثمیَبـــرد، گاه پایـــاندولـــتقلـــمدرزمانـــۀبازپســـینوآن

بازمیگویـــد.

انجــام بــر را وآن نامــه،مایــۀشــادمانیشــمااســت ایــن نــگارش عــذرمــندرتأخیــر

کــهدرمــّدتاخیــراز وظیفــهامدرادایحــّقخویــشترجیــحمیدهیــد.آنعــذرایــناســت

بــارۀغدیــربســرایم. فرصتهــایپیــشآمــدهمیــانبیمــاریامبهــرهمیبــردمتــامنظومــهایدر

درایــنمنظومــه،بــهماجراهــایگذشــتهبــراهــلبیــتازروزگارجاهلّیــتتــاپایــانفاجعۀکربال

ــر«نهــادهام ــدالغدی ــشرا»عی ــهبیــشاز3500اســتوعنوان ــنمنظوم ــاتای ــهام.ابی پرداخت
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کــهدرشــرححدیــثغدیــر کــهبــهزودیبــهدســتچــاپخواهــمســپرد.1ازجملــۀســخنانی

آوردهام،ایــناســت:»بــهبــاورمــن،برتریــنوتواناتریــنوگســتردهنظرترینفــرددرموضــوعغدیــر

گــردآوردنســندهایصحیــحآن،دانشــورفاضــلشــیخعبدالحســینامینــینجفــیاســت و

کــهآیتــیدرژرفکاویواّطــالععمیــقوتوانمنــدیبــهشــمارمــیرود.«

بــارۀشــخصّیتشــماوبــه کمتریــنبخــشازحــّقمطلــبدر ســرورم،شــیخبزرگــوار!ایــن

بــارۀعمــروبــنعــاص،در آثارتــانبــردهام.هنــگامســخنگفتــندر کــهاز ازایبهرههایــیاســت

کــهچــهبهرههایــیازســخنشــمابــردهاموهــرگاهخواهــمازمأخذهــای کــردهام حاشــیهاشــاره

گرانبهاتــاننــهتنهــا کتابهــای کــرد؛زیــرا شــیعیبهــرهَبــَرم،تنهــابــهآثــارشــمامراجعــهخواهــم

مجموعــهایازاحادیــثبلکــهدائــرةالمعارفــیاســتکــهجایگاهاســتقراربیــانوآرامشتاریخ

وگشــایشآفــاقمعرفــتوبــاروریاندیشــهاســت.خواننــدهبــامطالعــۀآثــارشــمامیــانموجــی

ــر ــابســیاربلنــد،ب ــاه،اّم کوت کلمــۀ کــهدو گاهاحســاسمیکنــد ازغبطــهفرومــیرودوناخــودآ

کبــر! زبانــشجــاریشــدهاســت:اهللا

ــا ــردهامت ــلاعتمــاداهــلســّنتبهــرهب ــهدرمنظومــۀخویــشازبســیاریموّرخــانقاب البّت

کــسقلمــشبــه کــههــر کــهجــزحــقنگفتــهام؛ معترضــانراحّجتــینماَنــد؛وخــدامیدانــد

ذکــرابوالحســنشــرافتیابــد،بینیازتریــِنمــردمازافســانهبافیاســتوهمچــونتشــنهای

کــهدر گیاهــیمیگــردد،حــالآن کــهدرپــیقطــرهایآبیــاشــیرۀ ســرگرداندرصحــرااســت

گشــت. کنــاردجلــهوفــراتونیــلاســتوهرگــزدچــارعطــشنخواهــد

ــهشــمار کــهب ــرازآناســت دلیلهــایعظمــتامیــرمؤمنــان،وبلکــهامیــرعــرب،بیشت

کــه کســیاســت ــهرشــتۀشــمارشدرآوَرد،همچــون کــهمیخواهــدآنهــاراب کســی ــدو درآی

ایــننامــهتنهــابــهیکــیازایــننشــانهها گیــرد.مــندر بخواهــدپرتوهــایخورشــیدرابــهچنــگ

کــه15  گــردآمدهانــد؛یکــیشــیعهایبزرگــوار اشــارهمیکنــم:دومــردبــردوســتِیاهــلبیــت

ژانویۀ1947درچاپخانۀنسربیروتبا317صفحهبهچاپرسید. 1.اینمنظومهدر



65 د ششم
ّ
تّو

ایــنراهپیــشمــیرود ســالاســتدرخدمــتحــققلــمخویــشراوقــفنمــودهوهمچنــاندر

کــهدردوراناخیــرزیســتمیکنــد. _کــههمانــاتــوهمــانمــردی_ودیگــریمســیحیناتوانــی

کبــودمدیترانــه کرانــۀ گســترهحقیقــتازســاحلدجلــهتــا کــه ــتایــنماجــراآناســت
ّ
عل

کــهتــابینهایــِتخداونــدی،اســتمرار نــوریآســمانی گســتردهشــدهوحــقشــعلهایاســتاز

وجاودانگــیدارد.
بر اخالص

پوهس طالته
بیرجت؛ 22 طپترتبا 1948

سپاس از قدردانی ها

بــزرگاندانــشودیــندرمصــر،هنــد،صیــدا،بغــداد،نجــفاشــرف،وچندیــن گروهــیاز

کــردهونامههایــیدرســتایشواعجــابخویــشپیرامــون شــهرعــراقوایــران،بزرگــواری

مفرســتادهاند.همــۀاینهــا
ّ
کتــابمــاوبزرگداشــتمطالبــشوپذیــرشآنحقایــقمســل

ازحیــاتمعنــویجامعــۀاســالمیووحــدتدینــدارانحکایــتداردوآوردنیکایــکآن

ــدامکانپذیــرنیســت.ســپاسپیوســتۀخویــشرابــهحضــور
ّ
ایــنمجل نامههــایارزنــدهدر

یــم.بــهویــژهســپاسفــراوان همــۀایشــانتقدیــمنمــوده،برایشــانازخداونــدآرزویتوفیــقدار

کــه بــهحّجــت،بــاد نثــارســروربزرگوارمــانحضــرتآیــتاهللســّیدمحّمــدکوهکمــری،مشــهور

قــِمشــرافتیافتــهســاکناســتوازبرجســتگاناّمــتورهبــراندینــیبــهشــمارمــیرود. در

گرانقــدری کتــاببســیارعنایــتداردوســتایشنامههای کــهآنجنــاببــهایــن یافتیــم در

بــرایمــافرســتادهکــهدرخــورســپاساســت.خداونــداوراحفــظکنــدورهنمــایدانــشودیــن

ــگاهدارد! ن



د هفتم
ّ

مجل

ف
ّ
سخن مؤل

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

ق یافته و سپاسی پیوسته
ّ

آرزویی تحق

آرزوداشــتیمکــهبرجســتگاناّمــتواســتادانفرهیختــهبــهایــنکتــابمانگاهیپیراســته
کینهتــوزیوتعّصــبوجانبــداریداشــتهباشــندتــاتفاهــمآســانشــودودســتیابیبــه از
گــرددوبدیــنســان،صلــحوآرامــش گمشــدۀمطلــوبمــااســت،فراهــم کــههمانــا حقیقــت
گــواهاســت،جــزاظهــار کــهخــدا کوتاهتریــنراهونزدیکتریــنطریــقحاصــلشــود؛چــرا از
کــه گونــهایاســت گاهــیبیانــمبــه گــرهــم حــقودعــوتبــهســویآن،قصــدینداشــتهام.ا
ــاروتوانمنــدیدر گفت ــهخــداســوگند!صراحــت ــد،ب خواننــدهآنراســختوشــدیدمییاب
احتجــاجاســتونــهســختجانیوتعّصــب.ایــنراشــاعرســرزمینمصــر،اســتادادبّیــاتو
جامعهشناســیدردانشــکدۀپادشــاهیپلیــسدرقاهــره،محّمــدعبدالغنــیحســنمصــری،

کــردهاســت: فــشیــاد
ّ
کتــابومؤل یافتــهوآنرادرقصیــدهایضمــنســتایش در

آن گاه کــه نوبــت بــه ســتیز ]علمــی[ می رســد، زبانــی تنــد و تیــز دارد؛ اّمــا او را خویــی نــرم و طبعــی 

مالیــم اســت.

اخالق دانشوران همین است: دوری می گزینند؛ اّما بسیار زود باز به دیدار می آیند.

ــهمــاحســننظــر گرامــیمــاب کــهخواننــدگان ــم ــرآوْردودیدی خــدایســبحانایــنآرزوراب
دارنــدومــرابــانیکبینــینگریســتهاند؛وخــدایرابــرایــننعمــتشــکرمیگــزارم.بــزرگان
اّمــتوحامیــانخانــدانواالیهاشــمیوارکانپادشــاهیســرافرازش،وپیشــاپیشآنهــا:
جنــابنــوریپاشــاســعیدوجنــابآقــایصالــحجبــروحضــرتآقــاینجیــبراوی_چنــان
ــفواندیشــهاش

ّ
گاهــانازشــخصّیتمؤل برابــرهیاهــویغافــالنوناآ کــهخبــردارشــدهایم_در
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آنــانپیوســتهوبســیار کتــاببرخاســتهاند.از ایــن بــرایتأمیــنمصالــحاّمــت،بــهدفــاعاز
سپاســگزاریم.

نیــزســخنانســتایشآمیزازجایهــایمختلــفوســرزمینهایدورونزدیــکوافــرادی
ــا ــهاختالفشــانب ک ــرادی ــاســرازیرشــده؛اف ــهســویم ــونب گ گونا گرایشهــای ــااندیشــههاو ب
بیــانحــقســرپیچندوبــهوحــدت کــهبــهپرتــگاهتعّصــبدرافتنــدواز مــا،ســببنشــده
کــههمانــاهمــۀمؤمنــانبرادرنــد.پــسمــا دینــینگراینــدودرراهخــداودیــن،بــرادرینورزنــد؛

کــههمــانشــاعریــادشــدۀمصــریســرودهاســت: همچنــانهســتیم
اعتقــاد اســالمی مــا ســبب شــده کــه اّمتــی شــویم و گــرد هــم آییــم. ایــن دیــن هدایــت، مــا را بــه 

ــرد آورده اســت. پیــروی پیرامــون هــم گ

اســـالم قلب هـــای مـــا را بـــه هـــم پیونـــد می دهـــد، هـــرگاه هـــوای نفـــس بخواهـــد چنـــد گـــروِه 

ســـازد. پراکنده مـــان 

کــهایشــانرا مرحبــابــهایــنسرشــتهاینیکــوونّیتهــایپــاکودرونمایههــایپیراســته
بــهالفــتوبــرادریســوقداده،هرچنــدفریبــکارانایــنرانمیپســندندوپشــتظاهــرنیکــوی

کردهانــد. خــود،اغــراضدیگــرپنهــان

گفتارهایــیزّریــنازپادشــاهانوسیاســتمردان،دانشــوران ــدپیشــین،
ّ
مــادرچنــدمجل

کســانینیــز ــمو برجســتۀحّجــتونشــانۀخــدا،اســتادانسرشــار،وشــاعرانپیشــگامآوردی
کنــونهمراهباســپاس کــهبــهســببتنگنــایجــای،ســخنونامشــانرایــادنکردیــم.ا هســتند

وثنــایپیوســتهونیکــو،بــهآنــاناشــارهمیکنیــم:

کوهکمری1،ازقِمشرافتیافته _سرورمانآیتاهلِلحّجت،حضرتسّیدمحّمد

مۀبزرگوارحّجت،حاجسّیدجعفرآلبحرالعلوم،ازنجفاشرف
ّ

_عال

ــهســال1372درگذشــت.اودرصــفنخســت کنــد!_روزدوشــنبهســومجمــادیاألولــیب 1.وی_خدایــشرحمــت
یــسوتهذیــب راهتدر گامهــایبلنــددر رهبــراندینــیومراجــعمســلمانانبــودودرحــوزۀعلمّیــۀقــِمشــرافتیافتــه
کجرویهــابرداشــتوهمچنــاندرمســیرحفــظمصالــحاّمــت یارویــیبــا بورو

ّ
نیــزتأمیــنزندگــیطــال واصــالحو

کــهتــا راهمســتقیم،خــّطســیرخــودراحفــظنمــود؛همچنــان وســاماندادنعلــموعمــلوحرکــتدادناّمــتدر
لحظــۀواپســینحیاتــشخدماتــیارزنــدهودرخــورســپاسبــهحــوزۀنجــفاشــرفنمــود.
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_جنابسّیدعبدالمهدیمنتفکی1،ازبغداد

مۀحّجت،حاجسّیدحسنلواسانی،ازغازیۀسوریه
ّ

_عال

_پژوهشگربزرگ،استادسّیدعلیفکری2،دارایتألیفاتارزشمند،ازقاهرۀمصر

مۀبزرگوار،سّیدمحّمدسعیدحکیم،ازبصره
ّ

_عال

_پژوهشگرواال،سّیدسبطحسن،دارایتألیفاتسودمند،ازمحمودآبادهند

گرانبها،ازقِمشرافتیافته کبربرقعی3،دارایتألیفات مۀنامآور،سّیدعلیا
ّ

_عال

مۀبزرگوار،سّیدمحّمدعلیقاضیطباطبایی4،ازقِمشرافتیافته
ّ

_عال

ِف»أعالممنالّشرق«،ازقاهرۀمصر
ّ
_استادمحّمدعبدالغنیحسن،مؤل

گرامی،سّیدصالحسّیدعّباسموسوی،ازصبابیغاآللدربغداد _خطیب

_سخنورقویگفتار،سّیدعّبودحسنی،ازبصره

_دکتِرمشهور،مصطفیجوادبغدادی،ازبغداد

مۀصالح،شیخحسنناصری،ازنجفاشرف
ّ

_عال

کاظمین ِف»محّمدوالقرآن«،از
ّ
کاظمآلنوح،مؤل _سخنورتوانا،شیخ

برترتوانا،حاجشیخمحّمدتقیفلسفی،ازتهران _سخنور

_پژوهشگربزرگ،شیخسلیمانظاهر،عضومجمععلمی،ازنبطّیۀجبلعامل
_استادتوانا،سّیدشمسالّدینخطیببغدادی،ازبغداد5

_سّیدفضیلتمند،سّیدعبدالّزهراءسّیدحسینخضری،ازخضرعراق

مۀثقه،میرزامحّمدعلیچرندابیتبریزی،ازقِمشرافتیافته
ّ

_عال

_استادعبدالحمزهنصراهللفتحی،ازدیوانّیۀعراق

اتینی

دهشتمخواهدآمد.
ّ
کهدرمجل کردیم یافت ایشاندر 1.نامهایاز

وپاکقلمبود،وفاتیافتهاست. فیپرکار
ّ
کهمؤل 2.وی

گفتیم. بارۀویسخن کتاب)183/4(در 3.درهمین

دیازدهمخواهدآمد.)غ.(
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ــم اج را  کــه اّت ــا، آیــم اهلل طــّید عبداهحســین شــاف اهّدین عرتوــی  نرتــه ای از طــّید تصوــح بات

تی شنرطــد ج خدتــرت ارزنــده ج تالش هــری طــتولنی ج کوشــش پیوطــتۀ اج بــاای اصــالح ج لعــوت 

االهی ج بررطــی راه هری پیشــابم تســومرنرن ج جرن بشــرنی لر راه پیروی از حق را طــپرس تی گوید. 

خداجنــد اج را حفــظ کنــد ج از اّتــم خویــش پــرلاش خیــاش لهــد!
کــهخدایــشعــّزتبخشــدواورامایــۀ مــۀاســتوارقدمحّجــتاالســالِممجاهــد،امینــی

ّ
عال

عــّزتســازد!

سالمپاکودرودنیکوبرشماباد!

بــارۀ گفتــارســتایشآمیزدر کــهاز کــهشــمارابــرعهــدۀمــنحّقــیاســت احســاسمیکنــم

دائــرةالمعــارفبینظیرتــان،الغدیــر،وســتودنآنبــهمنزلــۀمجاهدتــیفرهنگــیوبیماننــد،

ــاایــنجهــاد کــهب کمتریــنبرخــوردیاســت درمیگــذرد.ســخندرایــنزمینــهوماننــدآن،

کــهبــرایتحقیــقوپژوهشگســتردۀشــمامیتوان کــردوکمینــۀاعتبــاریاســت شــمامیتــوان

کــه قائــلشــد.اّمــاآنچــهحــّقشــمارادرایــندائــرةالمعــارفارجمنــدادامیکنــد،آناســت

کمنظیــرجامعــه یابنــدحضرتعالــیازقهرمانــان کــهاّمــتدر گــردد ازشــماچنــانقدردانــی

ــاریشــماآینــدودرایــنمســیرنورانــینیکــو ــهی ــادرایــنراه،ب ــانرافراخواننــدت هســتید؛وآن

ــود کــهنزدیــکب ــۀحــّقارزشهایــیاســت ــهســببادایمنصفان ــد.ایــنب گردن پشــتیبانتان

گــرچنیــنمیشــد،زندگــیالگــویبرتــرخــودراازدســت گردنــدومایــۀتباهــیشــوند؛وا تبــاه
کــهازحــّقوخیــروزیبایــیوازهــرچــهحیــاترا مــیدادودیگــرپــوچوبیهــودهبــود؛چــرا

ــشرانشــاندهــد،تهــیمیگشــت. دوستداشــتنیوواالســازدوارزشهای

کاریاســت نقــدوداورِیادب،بیشــک تــرازوی  الغدیــر،در المعــارفشــما، دائــرة
بــرایســاماندادنواســتوار گروهــیازدانشــوران گــر کــها گرانســنگوموســوعهایاســت
کارجمعــیایشــانحقیقتــًابــزرگبــهشــمارمیرفــت. ســاختنشبدیــننیکــیمیکوشــیدند،

گفتــارراپیــشنکشــیدهامتــاایــنســخنرابــهمیــانآورم؛بلکــهمیخواهــمبــه اّمــامــنایــن
کنــم؛وآن،فراخوانــیبــهجانبــداریوحمایــت گســیختهازحیاتمــاناشــاره جنبــهایمهــمو
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کــهبــافهــمعمیــقوارادتواشــتیاق، انــدکبازمانــدگانمتفّکــرانبــزرگمســلماناســت از
ــرازایــنوضعــی ــزدمــنخطرناکت ــاراســالمیقلــممیزننــد.هیــچچیــزن درزمینــۀعلــوموآث
کــهنتیجــۀدوریاّمــتازمتفّکــرانبــزرگخویــشاســت؛زیــراســببمیشــودتــا نیســت
گسســتهشــود.ایــندوریبــهمعنــایجــداشــدن اندیشــۀاســالمیعقیــمماَنــدوحلقههایــش
ازمایههــایپیوســتگیبــهحقیقــتدرطبیعــتهســتیوســّنتهااســت.هیــچفاجعــهای
بــرایتمــّدنشــرقوحّتــیانســانّیت،بزرگتــرازعقیــممانــدنایــنزایــشوگسســتنایــنحلقه

نیســت.

ــان کنارت ــردر ــاریشــماآینــدودرراهالغدی ــهی ــاب ــترافرامیخوانیــمت ــهاّم ک گاه پــسآن
کــهمایــۀاعتــالی گیرنــد،درواقــعآنــانرابــهخدمتــیفکــریوهمهگســتردعــوتمیکنیــم قــرار
گیرنــدو کــههمــۀمتفّکــرانشــماراالگــویخویــش یــم شــخصّیتهمــۀاّمــتاســت.آرزودار
بــرایاحیــایاّمــتبــرمــدارشــماترغیــبگردنــدوآنــانرابــهقدرانــیازشــماتشــویقکننــدتــادر
کــهشــمابــانّیــتخالــصوتنهــابــرایحــق،بــدانخدمــت خدمــتهمــانحقیقتــیباشــند

میکنیــد.

کــه گرانســنگ،عشــقیاســت ــۀایــنتــالشمجاهدانــۀ
ّ
کــهقل درایــنجــااعتــرافمیکنــم

ــرد.ایــنهمــان انبــوهمشــکالتوموانــع،شــماراپیــشمیَب گرفتــهودر درجــانشــماجــای
تــالشقهرمانــانخــادماهــلبیــتونشــر کاربزرگــی،یــادآور کــهدرچنیــن خصلتــیاســت
کــهحیــاتراازبزرگتریــنمعــارفنورانــِی ــارایشــاناســت؛همــانتالشــی دهنــدۀعلــوموآث

سرچشــمۀانســانّیتبهرهمنــدســاخت.

واّمــاجنبههــایفّنــیایــناثــرراهمچــونصنعتگــریســاماندادهایــدوبــانــوعآوریو
گاهــیوذوقنیکــووبررســی گســترۀدانــشوآ ابــداعدرقالــبودرونمایــۀنــگارش،همــراهبــا
کنــدویــاری توانمندانــه،قلــمخویــشرادرایــنعرصــهچرخاندهایــد.خداونــدشــماراحفــظ

فرمایــد!
عبداهحسین شاف اهّدین توطوی

ۀ 1368 ّّ 14 ذی ح
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طخنی از طرور گااتی بزرگوار تر، آیم اهلل طّید تحسن حکیم که طزاجار بضیوم اطم ج خدایش 

تحفوظ ج طالتم لارل! به طپرس حضات وی ج بزرگداشم تقرم جاالیش، تتن طخن اج را تی آوریم:

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی
کــهشایســتۀاواســت؛ودرودوصلــواتبــربهتریــنآفریدگانــش، ســپاسخداونــدراچنــان

محّمــدوخانــدانپــاکوپاکنهــادشبــاد!

اّمــابعــد؛یکــیازبزرگتریــننعمتهــایخداونــد_عّزوجــّل_بــرایــنطایفــۀبــهحــق
پیوســته،آناســتکــهدرهــرزمانــهایمردانــینصیبــشســاختهکــههیچدادوســتدوتجارتی
ایشــانراازجهــاددرراهآنوقیــامبــرایســتاندنحّقــشوتــالشدرجهــتســرافرازســاختن
وبرتــریاندیشــهاشبازنمــیدارد.اینــانحقایــقتشــّیعرانشــانمیدهنــدورســالتشراابــالغ
گــر کــها میکننــدوحّجتــشرابــردیگــرانعرضــهمیدارنــد،هرچنــدموانعــیدرراهشــانباشــد

عنایــترّبانــیدرمیــاننبــود،آنــانراازایــنهــدفبازمیداشــت.

مــۀیکتــا
ّ

ــِفالغدیــر،محّقــقیگانــهوعال
ّ
گــروهمجاهــد،مؤل یکــیازمــردانتوانــادرایــن

ــد
ّ
جنــابامینــیاســتکــهخدایــشهمــوارهپشــتیبانیوحمایــتنمایــد!مــندرچندیــنمجل

کــه اواســت.ایــناثــرراچنــاندیــدم کــهســزاواِر کتــابنگریســتموآنراهمچنــانیافتــم ایــن
هیــچباطلــیدرآنراهنــداردوایــن،توفیقــیاســتازخداونــدعزیــزدانــا.ویتوفیقبســیاریافته
کنــدوهمــراه گفتــاریزیبــاعرضــه تــاحّجتهــایقــویرابــابیانــیاســتوارواســلوبینیکــوو
بــارأیاســتوارخویــش،بیانــیســلیس؛وبــامعانــیبدیــع،مبانــیقــویآوردهودرموضوعهــای

گــونبــهتفّنــنپرداختــهودرهــریــکنیکــیواردوازآنبــهاســتواریخــارجشــدهاســت. گونا

کتــاب کــههــرمســلمانفرهیختــۀجویــایحقیقــتوواقعّیــت،ایــن پــسســزاواراســت
ــِفموّفــقآننیــزشایســتهاســتتــاخــدایتعالــیرابــر

ّ
گیــرد.مؤل نــورشپرتــو رابخوانــدواز

گــزاَرد.خداونــدبــرایایــنخدمــتبــزرگ،اورابهتریــنپــاداش ایــنتوفیــقوعنایــتشــکر
نیکــوکارانعطــافرمایــد!ســالمورحمــتوبرکتهــایخداونــدازآِنشــمابــاد!

تحسن طبرطبریی حکیم
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نرتــه ای از پژجهشــگا تســیحیرن، قرضــِی آزاله ج شــرعا بزرگــوار، اطــترل پوهــس طــالتۀ بیرجتــی، 

کــه از اج طــپرس بســیرر لارم: طــاایندۀ تنظوتــۀ بونــد ج جرجلانــۀ عربــی ]لر بــررۀ غدیــا[ 

مۀفضیلتمندشیخعبدالحسینامینیکهخداوندازدانشویبهرهمندمان
ّ

جنابعال

فرماید؛آمین!

کــهنامــۀمــرادردیباچــهاش ــدششــمالغدیــر
ّ
یافــتمجل کــههنــگامدر وظیفــهداشــتم

کــههمــۀ یافتــمودیــدم گرانمایــهرادر ــد
ّ
کنــم.ایــنمجل آوردهایــد،ازحضرتتــانسپاســگزاری

کاری گردآمــدهاســت.آریایانســانفضیلتمنــد؛ایــن یاهــادرغدیرتــان گوهرهــایدر

ــهآن گــرجماعتــیازعالمــانب کــها کاری ــد؛ ــهآنپرداختهای کــهشــمایکتنــهب ــزرگ اســتب

کردهایــد! کــهشــماتنهــابــدانقیــام میپرداختنــد،درمیماندنــد،چــهرســد

کــشبهتریــنســالمها!_ کــهروحقدســیآنامــامعظیــم_بــراووخانــدانپا تردیــدنیســت

گشــودهتــا گنجهــایمعرفــت دشــواریهاراهمــوارســاختهوبصیــرتنورانــیشــمارابــهروی

کنیــدوگنجینــهایبــرایموّرخــان،مأخــذیبــرایعالمــان،وآبشــخوری آنهــارابرگرفتــهوبپرا

کننــد. کــهدرســوزآفتــابداغ،نهــالادبراازآنآبیــاری یــد بــرایشــاعرانفراهــمآور

بــارۀخلیفــۀدومآوردهایــد،بــهگونــۀویــژهنظــرمراجلــبنمود.خداوندپاداشــتان آنچــهدر

کســی ایــنپــس گــراز کردهایــد!ا کــهچــهحّجتهــایقــویوبرهانهــایتابانــیعرضــه دهــد

کــهبــر کوهــیاســت کنــد،هماننــدبــز بخواهــدجــدلورزدوآنحّجتهــاینیرومنــدرارد

صخــرهایشــاخبکوبــد!

کــه ایصاحــبفضیلــت!خداونــدشــمارابــهمنزلــۀرهنمایــینوربخــشنــگاهدارد

پرتوهایــشازنجــفاشــرفانتشــارمییابــدوهمــۀســرزمینهایعربــیراروشــنمیکنــد.از

ــهشــفاعتموالمــانامیرالمؤمنیــن_کــهرایتــشدرهــردو خــدایســبحاندرخواســتدارمب

ــد! گرداَن گرانبهــایشــمارادراز ــهاســت_زندگــی ــدجاودان ــااب ســرابرافراشــتهونامــشت
بر اخالص

پوهس طالته
بیرجت؛ 28 ذی قعدۀ 1368
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ستایش های به گوهر نظم

کتــابازاســتادانوشــاعرانبــهمــارســیدهاســت؛ شــعرهایفــراواندرســتایشایــن

کارآزمــودهمیــرزامحّمــدخلیلــی مــهشــیخقاســممحییالّدیــن،طبیــب
ّ

کســانیهمچــون:عال

ــِف»محّمــدبــنحنفّیــه«،فاضــل
ّ
ــِف»معجــمأدبــاءاألطّبــاء«،ســخنورهاشــمیســّیدعلــیمؤل

ّ
مؤل

یگانــهشــیخعلــیســماوی،خطیــِببــهغفــرانخــداپیوســتهشــیخمحســنابوحــّبحائــری

کنــاد!_،اســتادفاضــلشــیخاســدحیــدرنجفــی.مــاازهمــۀاینــان _خدایــشرحمــت

ــه سپاســگزاریمواشعارشــانراضمــنشــرححالشــاندربخــششــاعرانســدۀچهاردهــم،ب

کنــونهمــراهبــاســپاس،بــهذکــراشــعاریازشــاعر خواســتخــدایتعالــیخواهیــمآورد.ا

علــویســّیدرؤوفجمالالّدیــن؛شــاعربسیارســرایاهــلبیــت،شــیخمحّمدرضــاخالصــی؛

ــم: ــِف»شــعراءالعــراق«بســندهمیکنی
ّ
واســتادعبدالّصاحــبدجیلــی،مؤل

)1(

گفتهاست: سّیدآلجمالالّدین
دختــر حقیقــت میــان ســطرهای کتــاب غدیــر، نقــاب از چهــره برداشــت و روشــنایی اش پرتوافكن 

گشت.

پیشتر ابرهای باطل، رخسارش را پوشانده بود؛ اّما اینک چهرۀ زیبایش را آشكار نمود.

ایــن اســت حقیقتــی کــه در الغدیــر جلــوه کــرده؛ اگــر خردمنــدی، آن را ســالم ده و راه هدایتــش را 

در پیــش گیــر!

پیــش از ایــن، در پــرده بــود و دســتیابی بــه آن بــس دشــوار. امــروز بــرای هــر کــه دوســتارش باشــد، 

جلــوه کــرده اســت.

بــه خــالف خواســت حســودان، بــا نورافشــانی آشــكار گشــته اســت. چــه بــزرگ اســت ایــن مــرد که با 

تــالش خــود، چهــرۀ او را آشــكار کرد!

بسا کینه ورزان که خواستند ریشۀ این حقیقت را از بنیان برکنند، اما کامیاب نشدند.

هفتاد هزار تن این پیمان را تباه کردند. مرگ بر ایشان که معنای این حقیقت را درنیافتند!

از روی کین ورزی، سفیهانه بر این حقیقت پرده افكندند. آیا نور آن هم پوشاندنی است؟
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وای بر این تعّصب که با آن، چه نورهای حقیقت فروخفت و چه بدعت ها زنده گشت!

بدین سان، انصافگری نیست که حّق وجدانی حقیقت را ادا کند یا به آن خشنود گردد.

دختر حقیقت با شأن واالیی که دارد، از این رفتار هوادار خود، سرمست و شاد است. 

ــه  ــا ب ــد ی ــه از حقیقــت هــواداری می کنــد و از مهــرش ســر نمی تاب همــان هــواداری کــه انصافگران

عشــق دیگــری نمی گرایــد.

یعنــی کســی همچــون ]امینــی[ فرزنــد احمــد کــه آشــكارا بــه یــاری حقیقــت برخاســت و از دشــمنان 

پــروا نكــرد.

همــۀ داشــته های گرانبهایــش را بــه خاطــر آن صــرف نمــود؛ چنــان کــه هیــچ پاداشــی ســزاوارش 

نیســت. و در زنــده کــردن ایــن حقیقــت، بــه کامیابــی رســید.

درود بر تو ای هم پیمان حق! چه بسا بدعت ها که در پرده بود و تو نقاب از آن ها برداشتی.

تو پیش چشم همگان این نقاب را برداشتی تا بدانند که هدایت کدام است و کوردلی کدام.

پس گوارایت باد یادی جاودانه؛ و فردای قیامت در سرای نعمت سكنا خواهی گزید.

)2( 
شیخخالصیسرودهاست:

همانــا امینــی بــا ایــن تــالش خــود کــه میــان همــگان ســتودنی اســت، از همــۀ پیشــینیان پیشــی 
گرفــت.

نشانه های فضل خدا گسترده شده و او آن آیات را برای مردم بینا تالوت نمود.
دانش او چندان گسترده و سرشار است که دریاها را به شرم وامی دارد.

ــا تألیــف ایــن کتــاب، بــه  خــدای را ســوگند! او اســت همــان صاحــب فضیلت هــای فــراوان کــه ب
بزرگــی و بزرگــواری و فخــر دســت یافــت.

ستایندۀ او هر قدر هم که زندگی کند، نمی تواند َدهكی از فضل او را برشماَرد.
و شاعران حّتی اگر عمری جاودان داشته باشند، نمی توانند حّق ستایش او را ادا کنند.

خداوند همۀ آرزوها و خواسته های نهانش را برآورده سازد!
او بود که با ارشادهایش باطل را میراند و حق را برای بینندگان آشكار کرد.

مجّلــد ششــم از کتــاب غدیــر وی، دریایــی اســت مــوج زن کــه مرواریدهــای درخشــان بــرآورده 
اســت.

کتابی است که رازهای قدسی را در خود دارد و راه هدایت را به تابناکی روشن کرده است.
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پیش از او کیست که چنین حقایقی را آزادوارانه به رشتۀ تحریر کشیده باشد؟

خــدای را ســوگند! ایــن کتــاب گلســتان ادب اســت کــه بــا گل هایــش گالب نــور را عطرافشــان شــده 

است.

و هر قدر برگ های آن را زیر و رو کنی، شمیم عنبر را از آن خواهی بویید.

کتابی است که تاریخ را برای خردمندان بازگفته و سیرۀ گذشتگان را شرح داده است.

هــر خردمنــدی کــه بــه ســوی آن گوشــه چشــمی کنــد، بی تردیــد تــا صبــح نمی خوابــد و بــه آن نظــر 

می کنــد.

از خداوند می خواهم که مجّلدهای پسین را هم به من بنمایاند و مایۀ هدایت گردد.

دوست دارم هشت مجّلد دیگر را نیز دیدار کنم.

خداوند با نعمت خویش، او را کامیاب سازد و فضیلت وی را میان همگان بگستراَند.

روزگار نعمت و سروری اش پایدار باد، تا آن گاه که از ابری قطره ای بر خاک می چكد!

خدا او را برای راهنمایی ما عمر دراز بخشد تا نهفته ها را در چشم ما آشكار سازد!

پاداش آن یگانه مرد با خدا باد که با نورهایش چهرۀ آفتاب مشرقی را روشن ساخت!

و راه هدایت را که به دست گمراه گران پنهان گشته بود، برای گمگشتگان نمایان کرد.

و پرده هایی را از پیش رو برداشت که مایۀ راه یافتگی گمراهان گشت.

پاداش آن تالشگر بزرگ با خدا باد که به خود خدا سوگند! با این کتابش نوآفرینی ها کرد!

_تاپایاناینقصیده_

)3(

استاددجیلیگفتهاست:
تــو را درود و مرحبــا بــاد ای یگانــۀ چیره دســت کــه اندیشــه ات اســتوار اســت و هیــچ همتایــی 

نــداری!

بــه تنهایــی در دل دریــای معانــی تابنــاک فرومــی روی تــا بــرای مردمــان گوهرهــای گرانبهــا 

بــرآوری.

در کتاب خود که در باب غدیر خّم نگاشته ای، دریاهایی از آداب و علوم را گنجانده ای.

الغدیر نوری است که در روزگاران جاری می شود تا دنیا و دین ما را روشن سازد.

این اثر روزگاران دراز پایدار خواهد ماند و سزاوار است که در درازای روزگاران جاودان گردد.
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نامه ای مقّدس

ایــن نرتــه از شــیخ باتــا تــر، حضــات آیــم اهلل شــیخ تحّمدرضــر آل یرطــین کرظمــی نّفــی 

_ زندگرنــی ج بیض ابشــرنی اش پیوطــته بــرل! _ بــه لطــتمرن رطــیده اطــم:

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

بــرپیامبــرشمحّمــدو ســپاسازآِنخــداییگانــۀیکتــا؛وســالموصلــواتبیشــمار

او! خانــدان

گزافهگویــی گاهمــدحچنــانبــه مــنهمــوارهازنوشــتنســتایشنامهپرهیــزداشــتهام؛زیــرا

کــههمــه کــهازحــّدمــدحفراتــرمــیرودومــادحرادرورطــۀدلبســتگیمیافکَنــد؛چــرا میکشــد

ــزدر گاهنی ــهســراغشمیآینــد. ــّوورزیب ــتمینگــردوانگیزههــایغل ــدۀرضای ــهدی ــزراب چی

کــهبایــد،ادانمیکنــد. بیــانبــهتفریــطمیگرایــدوحــّقبــرادردینــیاشراچنــان

هدایــت مایــۀ بیتردیــد کــه را مبیــن کتــاب ایــن الغدیــر، کتــاب کــه هنگامــی اّمــا

کــهدارایجایگاهــیواالودورازدســترِسبیــاناســتو یافتــم تقواپیشــگاناســت،دیــدم،در

گویــد، ــهدرازاســخن گوینــدهب جملههــایســتایشآمیزازادایحــّقآندرمیماننــد.هرقــدر

کتــابراهنمــاینادانــان،هشــداربخش نمیتوانــدحــّقآنرابگــزارد.ازســویدیگــر،ایــن

گشــایندۀشــبههازحقایــقدینــی،ورهنمــونپژوهنــدگان گمراهــان، غفلــتزدگان،هدایتگــر

یــاریحــقدســتشســتهو بــارۀآنســکوتکنیــم،از گــردر بــهحــّقآشــکارروشــناســت.پــسا

ازانجــاموظیفــهفرونشســتهایم.مــنضمــنمطالعــۀایــناثــر،جــانخویــشرالبریــزازاعجــاب

گــذرقرنهــایمتمــادی کــهدر کتــابجســتم گمشــدهایرادرایــن وبزرگداشــتآنیافتــمو
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کــهایــنبزرگدانــایامیــنو گاه درجهــانغیــبمانــدهوبــهجهــانپیــداراهنیافتــهبــودتــاآن

کــهخداونــدنیــرویایمــانودانــشوبیــانرا امانتــداردنیــاودیــن،آنراظهــوربخشــید؛مــردی

کــههیــچنیرویــی گــردآوردهوازجمــعایــنســهنیــروقدرتــیدراوپدیــدارشــده یکجــادروی

پــایدرآوردهو برابــرشتــابایســتادگینــداردوبــاهجــومســختخویــشبــرباطــل،آنرااز در

یــدهاســت. گمراهــیراریشــهکنســاختهوپــردۀدروغرادر

کــهدارایبهــرۀعظیــمباشــد؛ بــهخــداســوگند!ایــنموهبــتبــزرگراتنهــاکســیدرمییابــد

کــهوجــودخویــشراوقــفیــارحــقونبــرد کســیبــرایآنســزاوارترازایــنمجاهــدبرتــر وچــه

کــردهوشــبوروزپیوســتهودرآشــکارونهــان،بــهوظیفــۀخویــشبــاپیوســتگی بــاباطــل

ــهتــالش کــهب ــهاوووجــودشبرکــتبخشــد،همچنــان ــدب واصــرارپرداختــهاســت؟خداون

کریمانــۀوینــزدخداونــد_عّزوجــّل_همیــنبــس ومجاهدتــشبخشــیدهاســت!درشــأن

کــه گــردد؛همچنــان ــهدســتاوجــاری ــاب ــگاهداشــتت ــرایوین کرامــتراب ــۀ کــهایــنمای

معجزههــارابــهدســتپیامبــرانجــاریفرمــود.ســالمورحمــتوبرکتهــایخداونــددرآغــاز

وانجــامبــراوبــاد!
بر اتید لعر

تحّمدرضر آل یرطین

عو�ن ه راحب ا ال�ی ا هلل و ا�نّ ا�نّ

و ودیــن دنیــا بــزرگدر ایــنســتایشنامهدرچــاپنخســت،مصیبتــی ازدرج پــس

فاجعــهایســنگینودردنــاکبــرایمســلمانانفرارســیدوایــنپیشــوایمعنــویعظیــماز

خانــدانآلیاســین،شــیخعلــموفقاهــتوبزرگمــردتقــواوراســتی،زعیــمیگانــۀدینــیاز

ــارانفضــلخــودنصیــب ب کــهخداونــداورادررحمــتخویــشفراپوشــاَندواز دســترفــت

کــهرحمــتخــدابــرویبــاد،بــاروشــیســتودنیوُخلقــینیکــووآراســتهبــهفضــلو دهــد!او

گــذر کــهنظیــرآندر فضیلــتزیســتوازخــودافتخــاریجــاودانونامــیســتودهوفضلــی

ــشراقداســتبخشــد! ــدجان ــرجــاینهــاد.خداون ــد،ب ــدنخواهــدآم روزگارپدی
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برگی سپید

ایــن نرتــه را جنــرب لانشــمنِد وزیــاان ج نخســم وزیــا پیشــین، وزیــا کنونــی تبویغــرت، طــرور 

گاانقدرتــرن حضــات طــّید تحّمــد صــدر _ شــکوهش باقــاار بــرل! _ باطــترله اطــم:

مــۀیگانــهوپژوهشــگریکتــایجســتوجوگــر،شــیخامینــیکهخداوندشــما
ّ

حضــرتعال

رامایــۀعــّزتمســلمانانگرداَنــدوبــراییــاریدانــشودینبرقــراردارد!

فرامــوش را شــما علمــی تالشهــای اســت، زنــده تــا کــه قدردانــی ازجانــب ســالمی

! نمیکنــد

ــانخوشــایندم ــهاعجــابواداشــتوپژوهــشوژرفکاویت ــراب کتــابشــمام ــابعــد؛ اّم

گرانســنگجاودانــۀ بــارۀتــالش کــهاعجــابوبزرگداشــتمدر گزیــرازآندیــدم افتــاد.خــودرانا

گــواراوتــازهافشــانده کــهبــهشــکوفهوبــاروبــرنشســتهومیوههــای شــمارابــهقلــمآورم؛تالشــی

اســت.بــههســتیامســوگند!ایــننتیجــۀنبــوغبینظیــروچکیــدۀموهبتهــایعظیــمشــماو

گــراّمتهــاراســزاوارباشــد خالصــۀجهــادونبردتــاندرمیدانهــایدانــشوفضیلــتاســت.ا

کــهعالمــی کــهبــهبــزرگانخــودفخــروبــهتاریخشــانبزرگــیورزنــد،تــورابســیســزااســت؛تــورا

توانــاوپژوهشــگریبیماننــدیوازرهگــذرشــخصّیتامــاممرتضــیامیرالمؤمنیــن؟ع؟و

کــهبــاعظمتــششــخصّیتیالگــوویکتــا ســروراوصیــا،مقامــیشــامخیافتــهای؛همــانامامــی

برابــرشــکوهشفروتنــیمــیورزدوبــهفضــلوبزرگــیاشزبــان ــمدر
َ
بــرایهمــۀجهــانبــودوعال

میگشــاید.آیــاتألیــفمبــارکوبزرگــت،الغدیــر،چیــزیجــزنشــانۀهمــانشــخصّیتاالهــی

اســتکــهخــدااورابــرایوصایــتوامامــتووالیــتویــژهســاختوهمچنــانچــراغهدایت

بــرایهمــۀنســلهااســت؟ همــۀاّمتهــاومایــۀرهنمــودونــور

گــرمقلبــیامرابــرایموّفقّیــتبــزرگشــمادرایــنبرنامــۀ کــهدرودهــای مــندرعیــنحــال

ــه ک ــدارم ــدن ــیعرضــهمــیدارم،تردی ــهشــخصواالیحضرتعال گرانســنگ،ب شــکوهمند
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کــهخداونــدخواســتهتــاآنراموهبتــیبــزرگ ایــنتوفیــقازنفحــاتامیرالمؤمنیــن؟ع؟اســت

کــهشــمانــزدآنامــامجایگاهــیواالو گرداَنــد.ایــنموهبــتبهتریــندلیــلاســت بــرایشــما

کتــابشــمابــادرخشــشوتابــشدرنظــرجهانیــانجلــوه کــه یــد.حــقایــناســت نزدیــکدار

کــهحّتــیمجامــعدانــشوادبنمیتواننــدچنــان نمــودهوآنقــدرثمــراتعلمــیوادبــیدارد

گامهــای کردهایــد!شــمابــا کــهشــمایــکتنــهچنیــن نتیجــهایبــهبــارآورنــد؛چــهرســدبــهایــن

بــهایــنتوفیــقدســتیافتهایــدوآنرابــاروشــیروشــن، اســتواروفکــروقلــمشگفتیســاز

ــدودلیلهــایاســتوارتانچنــان حّجتــیقــوی،نثــریمتیــن،واشــاراتیلطیــفدرآمیختهای

گــوشفرادهــد،بــااختیــاروقبــولخاطــرمیپذیــردوجانــشبــهآن کــسبــدان کــههــر اســت

کــهشــمامایــۀســیرابیجانهــاوعصــارۀشــفابخشآنهــا گفــت ایمــانمــیآوَرد.میتــوان

شــدهاید.خداونــدازجانــبامیرالمؤمنیــن_صلــواتاهللعلیــه_بهتریــنپــاداشنیکــوکارانرا

بــهشــماعطــافرمایــدتــاهمچنــانخاســتگاهعمــلصالــحباشــید!خداونــدپــاداشنیکــوکاران

کــرد. راتبــاهنخواهــد
تحّمد صدر

11 رتضرن 1369
26 ژجئن 1950
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گفتاری روشنگر

گفتــرری از جنــرب عرهی تقــرم طــّید صرئف نظــا لهیاتــال ج طــرور بزرگوارتــرن، طــّید عبداهملــدی 

کرر، ج ارتبرطــرت بــوله اطــم. طــریۀ  کــه لر لوره هــری پیرپــی وزیــا تعــررف، اقتصــرل،  تنتفکــی 

بضیوم گســتاش پرینــده بــرل!

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی
خداوندراسپاسباد!

کتــابازچاپخانههــابیــرونمیآینــدوخواننــدگانتنهــادرشــماریانــدک روزانــهصدهــا
ــهمطلــوبخــوددســت ــشرامییابنــدودرهمــۀجنبههــاوجهــاتب ازآنهــاخواســتۀخوی
کــهتــاچــهمیــزان کتــابرابایــدبــاایــنمعیــارســنجید نمییابنــد.ازایــنروی،بهــایهــر
کــه اثــریســودمندوشایســتهبــرجــانخواننــدهمیگــذارد.نیکوتریــنثمــرۀذوقوهدیــۀچــاپ
گرانبهــاو کــهمجموعــهای ــراســت کتــابالغدی ــرجانهــامیگــذارد، ــریبســیارســودمندب اث
دربردارنــدۀمطالــبارجمنــداســتوچراغــیتابــانوراهنمایــیهدایتگــربــهشــمارمــیرودو
شــأنشواالتــرازآناســتکــهبتــوانآنراارزشنهــادیــابــامعیــارســنجید؛زیــراطبیعتــشچنــان
کــهازهــرسنجشــیباالتــراســتوبــااثــروفایــدۀبزرگــشازهــرمعیــاریدرمیگــذرد.ایــن اســت
یــایسرشــارازعلــومعقلــیونقلــی؛و مایــۀشــگفتینیســت؛زیــراالغدیــربهــرهایاســتازآندر
مــۀبزرگــوار،ســرورمانشــیخعبدالحســین

ّ
ثمــرهایاســتازذهــنتیــزوتوانــایعطــاشــدهبــهعال

احمــدامینــیکــهخداونــدعمــرشرادرازوبهــرۀمــاراازحیاتشفــراوانگرداَند!پسدرســتایش
کــهثمــرۀایــنشــخصّیتبــزرگیگانــهاســت؛وبــاایــننســبت: الغدیــرهمیــنبــس

گویــانیکوتریــنمــدحوثنــاهــمبــرایآنمایــۀعیــبو کــه چنــانازمــرزســتایشدرگذشــته
نکوهــشاســت!

عبداهملدی
13 رتضرن 1369

28 ژجئن 1950
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الغدیر مایۀ اّتحاد اّمت اسالم

کــهبــاحــقمیســتیزندوبــهگمراهــیدرمیافکننــد، فریــبونیرنــگ همپیمانــانپنهانــکاِر

بــاپیرایهگــریوحیلــهورزیقصــددارنــدتــاتالشهــایعظیــممــادرســرافرازیدیــنحــقو

کننــد:»هــر آینــه پیــش  اصــالحجامعــهراایجــادتفرقــهوگسســتنوحــدتجامعــۀدینــیوانمــود

کارهــا را بــرای تــو واژگونــه نمودند.«]توبــه/48[»بی گمــان خــدا آنچــه را  از ایــن نیــز فتنــه بســیار جســتند و 

ــد و آنچــه را آشــكار می کننــد می داند.«]نحــل/23[ نهــان می دارن

گریهــااعتنــانمیکنیــموبــه بــهحــقســوگند!مــاهرگــزبــهایــنجســتوخیزهــاوغوغا

برابــرحــّقروشــنونــدایقــرآنعزیــزواســالممقــّدسوپیامبــر همهمههــاییاوهگویــاندر

کشــورهایاســالمی کــهاثــرمــاراپادشــاهانعالیمقــام گــوشفرانمیدهیــم،ازآنپــس بزرگــوار

کمــان بــهدیــدۀقبــولنگریســتهورهبــراندینــیوبرجســتگانوپیشــوایانوسیاســتگرانوحا

گروههــاوجوامــعاســالمینیــز گفتهانــد. واســتاداندرجوامــعاســالمینــدایمــارالّبیــک

درپــیایــنحرکــتمبــارکآنبــزرگانبــهمــاپیوســتهوصفهایــیمّتحــدزیــرلــوایعتــرت

گفتــار پــاك و راه راســت ]خــدای [ ســتوده  گشــتهاند:»و بــه  پــاک_صلــواتاهللعلیهــم_بــامــاهمــراه

گفتهانــد:»پــروردگارا! بــه مــا از نــزد خویــش بخشایشــی ارزانــی دار و بــرای  راهنمایــی شــوند.«]حج/24[و

کــه درودهــا و بخشایشــی از  کمــال [ را فراهــم ســاز.«]کهف/10[»آناننــد  کارمــان رهیابــی ]بــه صــالح و  مــا در 

ــانند راه یافتگان .«]بقــره/157[ ــر آن هاســت و ایش ــان ب پروردگارش

الغدیر در مصر

تــا گرفتــه ت
ّ

ایــناســتنشــرّیاتارزشــمنداســالمیدرهمــهجــایجهــان،ازمجــال

یابــیوجــدانزنــدهوحــّس ارز گویــایاّمتهــاومعیــار کــهزبــان گاهنامههــا، روزنامههــاو

و گوهریــن ســرودههای الغدیــر بــارۀ در نشــرّیات، ایــن الی بــه ال اســت. آنهــا مشــترک

کتــابمییابیــد. گرانقــدرودرسهــایواالیایــن کلمــاتپربــارســتایشوتقدیــرازمباحــث

کــهنمایانگــرمعــارف تابنــاکمصــرِی»الکتــاب«اســت ــۀ
ّ
پیشــاپیشهمــۀاینهــا،مجل
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ــرآن،اســتادعــادل،خوانندگانــشرااز ــهشــمارمــیرودومدی ــه،قاهــره،ب پایتخــتخاورمیان

کتــابمــاوارزشعلمــیو گــوارایبیــانخویــشجــامخوشــگوارمینوشــاَند.اواز چشــمۀ
جایــگاهعظیــمومنزلــتتحقیقــیاشدرهــرشــمارهازپــیشــمارۀدیگــرخبــرمیدهــد.1

ــتپیشــرفتۀاســالمیراادا ــهرســالتاّم ک ــۀارزشــمند»الّرســاله«اســت
ّ
ــیآن،مجل درپ

ــریازقریحــۀشــاعرچیرهدســتســرزمین ــهســالهجدهــم2اث ــوطب ــدودرشــمارۀمرب میکن

کــه اهــرام،اســتادپژوهشــگرمحّمــدعبدالغنــیحســن3،دارایتألیفــاتســودمندرامــیآوَرد

ــیحقیقــتوانــوارهدایــِتبرگرفتــهازصفحــاتالغدیــردرجــاناواســت.مــااز
ّ
بازتابنــدۀتجل

کــهنشــانهای کرانســپید،اســتادبازمیگردیــم همــۀاینــانسپاســگزاریمیکنیــموبــهقصیــدۀ

مرانشــانمیدهــدو
ّ
اســتواردروحــدتوســازگاریاســتوسرســپردگیاوبــهحقایــقمســل

کلمــهبــاوجــوداختــالفمذهــبراخواســتارمیگــرددوبــهاّتحــادزیــرپرچــماســالم وحــدت

کــههــرچــه ودوســتِیاهــلبیــتپــاکدعــوتمیکنــد.هــربیــتایــنقصیــدهُمشــکیاســت

بــویخــوشآنانتشــارمییابــد: تکــرارشــود،بــاز
به امینی بزرگوار سالم برسان و بگو: به نیكی از خاندان پیامبر حمایت ورزیدی.

برای این حمایت کریمانه نیزه تیز کردی و در دفاع از حّق مظلوم، قلم برکشیدی.

از درازا و گسترۀ روزگاران، حّجت هایی برآوردی که همچون نشان های روشن صبح است.

بــا چشــمان روشــن بینت هــر پرتــو حقیقــت را چنــان روشــنی بخشــیدی کــه هماننــد آفتابــی 

تابنــاک گشــت.

برهه ای از عمر مبارکت را بر این کار نهادی که با گسترۀ همۀ روزگاران برابری می کند.

جنگاورانه به میدان بیان تاختی و دلیرانه بر قهرمانان کالم، پیشی جستی.

ــاک  ــای تابن ــتی حّجت ه ــا گشاده دس ــواره ب ــادی و هم ــتدالل نیفت ــای اس ــک روز در تنگن ــی ی حّت

آوردی.

دسوم)چاپدوم(آوردیم.
ّ
آغازمجل 1.ازشمارۀ4سالنخست)1364(بهبعد.یکیازآنمقاالتارزشمندرادر

2.شمارۀ882روزدوشنبه11شعبان1369�

کــهشــعروشــرححالــشدربخــششــاعرانســدۀچهاردهــم،بــهخواســتخــدایتعالــیخواهــد 3.ازشــاعرانغدیــر
آمــد.
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پــاداش آن قلمــت بــا خــدا بــاد کــه می تــوان بــه آن اعتمــاد کــرد و همچــون ســیلی خروشــان و 

پیشــرو پیــش  مــی رود!

و در جامۀ بالغت، حقیقت را آشكار می کند و از چهرۀ سخن نقاب برمی دارد.

آن گاه کــه نوبــت بــه ســتیز ]علمــی[ می رســد، زبانــی تنــد و تیــز دارد؛ اّمــا او را خویــی نــرم و طبعــی 

مالیــم اســت.

اخالق دانشوران همین است: دوری می گزینند؛ اّما بسیار زود باز به دیدار می آیند.

در بارۀ حق دچار اختالفند، اّما هرگز نمی خواهند حّقی را تباه کنند.

ای امین ثقه! بر تو سالم باد؛ سالمی که تا سرزمین های عراق به سوی تو پیش می آید.

ایــن ســالم بــا بادهــای ســرزمین کنانــه و از دشــت ها و ســبزه زاران ســرزمین های عــرب بــه ســوی 

تــو می رســد.

اعتقـــاد اســـالمی مـــا ســـبب شـــده کـــه اّمتـــی شـــویم و گـــرد هـــم آییـــم. ایـــن دیـــن هدایـــت، مـــا را بـــه 

پیـــروی پیرامـــون هـــم گـــرد آورده اســـت.

گــروِه  بخواهــد چنــد  نفــس  هــوای  هــرگاه  پیونــد می دهــد،  هــم  بــه  را  مــا  قلب هــای  اســالم 

ســازد. پراکنده مــان 

مــا نیــز خانــدان پیامبــر را بــه اخــالص دوســت می داریــم و ایــن دوســتی را در قلــب و وجــود خــود 

جــای داده ایــم.

همان سان که از روز غدیر  به دفاع برخاستی، خدایت نیز پاداش نیكو عطایت کند!

ــۀارجمنــدنجفــِی»البیــان«درشــمارۀ78ازســالچهــارم
ّ
ایــنقصیــدهراهمچنیــنمجل

ــِف»معجــم
ّ
)ص174(منتشــرنمــودهوطبیــبآزمــوده،اســتادمیــرزامحّمــدخلیلــینجفــیمؤل

کــههمــراهبــااصــلقصیــدهدرشــمارۀ أدبــاءاألطّبــاء«بــههــرمصــراعآن،مصرعــیازخــودافــزوده

ــۀارجمنــدالبیــان)ص223(آمــدهاســت.بهخواســتخــدایتعالی،
ّ
80ازســالچهــارممجل

ســرودۀاســتادخلیلــیرادرشــرححــالویخواهیــمآورد.

الغدیر در سرزمین حلب

گوهرپــردازش کــهنویســندۀ کردیــم،نامــۀارزشــمندیاســت کــهیــاد ازنمونههــایمطلبــی

دهــایالغدیــر
ّ
مــۀحّجــت،شــیخمحّمدحســینمظّفــرینجفــی_کــهمجل

ّ
ازحلــببــرایعال
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کــردهبــود_فرســتادهوشــخصّیتارجمنــدشبــاآندرآمیختــهواززالل رابــرایاوارســال

گــوارایوجــودشســیرابشــدهوبــاحّجــتاســتوارشاســتحکامیافتــهاســت.اوامــامجمعــه

کــهازراه وجماعــتدرمنطقــۀَاریحــاازســرزمینحلــباســتودارایفضلــیسرشــاراســت

لطــفجــاریمیگــرددوهوشــیتابنــاکدارد.امانتــداریشــیخمانمظّفــریبــهاواجــازهنــداد

کتــابالغدیــربــهمــابســپارد؛پــسبــهخــودوینامــهنوشــتواز کــهآننامــهرابــرایچــاپدر

کنــونعیــننامــهواجــازۀوی اواجــازهخواســتومنتظــرمانــدتــااجــازۀصریــحاودررســد.ا

کســینیســتجــزاســتادناقــد یــم.او گوهــردربوتــۀبیــانریختــهشــده،میآور کــههمچــون را

کــههمــوارهازویسپاســگزاریم: بینــا،شــیخمحّمــدســعیددحــدوح

متن نامه

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

یــمودرقلبهامــان کــهبــهمــاتوفیــقدادتــادوســتارانشرادوســتبدار ســپاسخداونــدرا

کــهاصــلوشاخســارانشدر کاشــت احتــراموبرترشــمارِیعتــرتپــاکوشــجرۀواالیــیرا

کــهبــهشــاخههایآندرآویــزدوآنرادســتاویزخودســازد،دردنیــاوآخرت آســماناســتوهــر

کــهدرودخداونــدبــر گیــرد.ســالموصلــواتخــدابــرســرورهســتی،محّمــد ازدیگــرانپیشــی

ــددو ــهاصــلاوپیون کــهشــاخهاشب ــرهــرزادهای ــزب ــاد!ونی کــشب ــۀپا ــدانوصحاب اووخان

کنــدوفرمــاناورازیــرپــانگــذاردونهــیاورانشــکندووحــیاو؟ع؟  کارشبــرســخناوداللــت

گــردد. راحمایــتنمایــدوسفارشــشراپذیــرا

کتـــاببـــزرگالغدیـــررادر کـــهخواســـتهای ســـرورفضیلتمنـــدمـــن!برایـــمنوشـــتهبـــودی

کـــههـــرچنـــدبهـــایآنســـنگیناســـت، گفتـــهبـــودی کوچـــکبرایـــمبفرســـتیو ازاینهـــری

کـــهذاتپـــاکوشـــخصّیتواالی وجـــودمـــنبرایـــتارزشـــمندتراســـت.حقیقـــتایـــناســـت

ـــرصفحـــۀهســـتیاتانعـــکاسیافتـــهو ـــوآنب کـــتنورافشـــانینمـــودهوپرت آینـــۀوجـــودپا ـــودر ت

کردهایـــد.اّمـــاسرچشـــمۀ بـــارۀمـــنبیـــان کـــهصادقانـــهدر ازشـــعاعآن،چیـــزیچهـــرهنمـــوده
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 آنوجـــودخـــودتـــواســـتوآنراچراغـــیجـــزتـــونیســـت.خداونـــدوجـــودترابـــرایمـــنو

ــتِی ــهدوسـ ــدوبـ ــببخشـ ــیاتنصیـ ــراازخوشگمانـ ــدومـ گرداَنـ ــاک ــیتابنـ ــگانچراغـ همـ

ــنودند، ــزازاوخشـ ــاننیـ ــنوداســـتوآنـ ــانخشـ ــیداردوازایشـ ــوددوســـتمـ ــهخـ کـ ــانی کسـ

توفیـــقدهـــد.

ــهآغــازشرســم،هــوسنوشــیدن کــهب ــدموپیــشازآن ــررابرگرفتــموخوان ســرورم!الغدی

گرفتــموطعمــشراچشــیدم.دیــدمهمــانغدیــِرروزنخســتاســت نمــودموازآنجرعــه

کــهپاکتــرازقطرههــایبــارانوعطرخیزتــرازریزههــایُمشــکو بــاآبــیپــاکوبیآالیــش

برابــرآن،مانــعنمیتراشــیدندوازهمــانســدهها گــردر گواراتــرازهمــۀشــرابهااســت.ا

نخســت،بازدارنــدهاشنمیشــدند،بــهروشــنیپرتوافشــانیمیکــردوهمــۀآفریــدگانخــدارا

ســودمیبخشــید.

بــهپیــرویاز کــهپیامبــربزرگــوار؟ص؟اصحــابواّمتــشرا بــزرگاســتروزغدیــر چــه

پســرعمویشوتمّســکبــهراهاووحرکــتدرپــیهمســردختــرشزهــراوپــدردونــوادهاش

کنــوندیگــررخــت کــهپیــشآمــدواّمــتپیشــینا کارخــداچنــانبــود ســفارشمیکنــد!اّمــا

کنیــمو یــانبهتــراســتبیــشازنســلهایپیشــین،پســینیانراســرزنش بربســتهاندومــاامروز

موّرخــانروزگارخــودازاهــلســّنترابــهمالمــتگیریــم.ازاســتادانماندردرسوتألیــف_که

کــهقّصــۀغدیــرافســانۀســاختۀ گــرجاهــلبودهانــد،خــداازگناهشــاندرگــذرد!_میشــنیدیم ا

کــهشاهانشــانبنــابــرنیازهــایسیاســیپرداختهانــد!ایــنبــودمیــزاندانــش شــیعیاناســت

کتــابالغدیــر، مــایــاایشــان!اّمــادرهمیــنروزگاروپــسازخوانــدنپــارهایازفصــولوابــواب

گوهــرومرجــان تابنــاکو کــهُدّر یایــیموجخیــز،ونــهیــکبرکــه،یافتــم برابــردر گاهخــودرادر نــا

گویــا،برهــانآشــکار،دانــش کتــابسرشــارازحّجتهــای درآنجــاریاســت.آری؛ایــن

کــهنمیتوانــمبــهشــمارشدرآورموهمــۀآنهــاحکایــتاز سرشــار،وموهبتهایــیاســت

گســتردنابرهــاوحجابهــادر گــرمــردمبخواهنــدنــورمــاهراپنهــانســازندوبــا کــها ایــندارنــد
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کــهحضــرتمرتضــی؟ع؟  کارتوفیــقنمییابنــد،مــادام برابــرتابــشآنمانــعبیافریننــد،بدیــن

را روزگار وخوشــیهای تهــایهســتی
ّ

لذ کــه دارد؛شــیعیانی شــیعیانیهمچــونشــما

ــهحمایــتازحــقونشــاندادنراهراســتوهدایــت ــوانخویــش،ب ــاهمــۀت کنــارنهــادهوب

ــد. گمراهــانپرداختهان سرگشــتگانوارشــاد

کــهدرپیمــانخــود نیــکاآنپیشــینیانوایــنپســینیان!شــماهمــانمردانــیهســتید

گروهــیدر ــدو ــهســربردن ــتحــقروزگارخــودراب ــارضای ــدوبرخــیب ــاخــداراســتیورزیدن ب

گشــادهببیننــدوپیامبــروصّدیقــانو خدمــتاســالممیکوشــندتــاپروردگارشــانرابــارویــی

ــیهســتند! ــد؛وچــهنیــکهمراهان کنن ــدار شــهیدانومجاهــدانرادی

کرانــۀالغدیــرایســتادمودرآنبــهغوطــهوریپرداختــمودســتوپــازدمو برابــر آری؛در

کتابهــا فــانوفصلهــای
ّ
یــخوتصویرهــایدورانوقلمهــایمؤل کــهصحنههــایتار دیــدم

مــرا مــنحضــوردارنــدوهمگــی برابــر  وســرودههایشــاعرانوحدیثهــایعطرخیــزدر

ــا ــد،ی ــردمندانســتهســخنمیگوین ــنم ــرســاختگینیســتوای ــهغدی ک ــد رهنمــودمیدهن

گشــودنبــهحقیقــت. تــرسلــب ــااز کمــانســتمگروی ــابــرایتقــّرببــهحا بــرایفتنهگــریی

ــِفآن،عبدالحســین،راپــاداشخیــردهــدونــگاهداردوهمچــونشمشــیری
ّ
پــسخداونــدمؤل

ــوایســرورم،مظّفــری،جــزای ــهت کنــد؛وب ــرایحقیقــتحفــظ برکشــیدهوچراغــیراهنمــاب

پــدرانپــاکمبارکــتمیــراث کــهپایــاننــداردوآنرااز نیــکدهــد،بــهازایلطــفنیکویــت

ــردهای. ب

دهــایایــناثــررانیــزبرایــمبفرســتیومــرااز
ّ
کــهدیگــرمجل ســرورممظّفــری!امیــددارم

کــسزنــیزیبــارویمیخواهــد،بایــدَمهــرســنگینبپــردازد!البّتــه کــههــر بهایــشخبــردهــی؛

کنــم؛ کتــابرابرایتــانارســال کــهپیــشازنــگارشایــننامــه،بهــای تــوانداشــتم وظیفــهودر

کاررادرســتندانســتم؛زیــرابعضــیچیزهــاقابــلارزشگــذاریعرفــینیســتند،چــه اّمــاایــن

فــانبــهســتایشآندســتبــهقلــم
ّ
گشــودهومؤل کــهشــاعرانبــهمدحــشزبــان رســدبــهغدیــر
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بــارۀآن،ســخنخداونــددررســیدهاســت:»ای پیامبــر! آنچــه را از ســوی پــروردگارت بــه  بردهانــدودر
گزنــد[ مــردم نــگاه  گــر ایــن نكنــی، پیــام او را نرســانده باشــی و خــدا تــو را از ]فتنــه و  تــو فــرود آمــده، برســان و ا

می دارد.«]مائــده/67[

ــواروشــیرزادگان ــرادربزرگ ــهدوب ــدروبســتگانودوســتانراب ــاوپ ــهســالمم ک ــددارم امی

ــِف
ّ
کــهدوســتاردیــدارمــااســتومــانیــزدوســتاردیــداراوهســتیم،بــهویــژهمؤل گرامــیاتوهــر

یــمخداونــداو کــهتالشهایــشراارجمینهیــموآرزودار الغدیــر،برســانیواوراخبــردهــی

ــا ــدت ــاریحــقورهنمایــِیدانــشوهــواداریازخانــدانپیامبــرحفــظفرمای ــرایی وشــماراب

کشــانراآشــکارســازید؛ ــدوفضــلتابنا کنی ــت ــانازایشــانحمای ــردروغهــایافترازن براب در

گرفتهانــد.در گــرنگویــمبیشــینهاش،رابیهودهپــردازانبــهبــازی کــهبخشــیازآن،ا فضلــی

پایــانوانجــام،ایــنبنــدۀمعتــرفبــهنیکیهــایشــماوســعادتجوینــده)=ســعید(در

دنیــاوآخــرتبــاشــفاعتمحّمــدوخاندانــش_بــراووایشــانســالموصلــواتبــاد!_و

خدمتگزارتــان،شــماراســالممیگویــد.
تحّمد طعید لحدجح

5 ربیع األّول 1370
14 لطرتبا 1950
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متن اجازه نامه

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

آِنپروردگارجهانیان؛ودرودوســالمشبرســرورمانمحّمدوعلیوبرادرانش، ســپاساز

پیامبــران،وخانــدانبرگزیــدهوصحابــۀپاکویوهمــۀمؤمنانباد!

سالمورحمتوبرکتهایخداوندازآِنشماباد!

دهــایســومو
ّ
یــخ20ربیــعاألّول1370همــراهبــامجل گرامــیشــمابــهتار اّمــابعــد؛نامــۀ

کتــاب»الغدیــرفــیاإلســالم«1بــهدســتمرســید.خداونــدشــماراازجانــب چهــارمالغدیــرونیــز

ــردارراعطــا ــاننیکک ــنجــزایدانای ــرد،بهتری ــسازآنبهــرهخواهــدُب ــنپ ــهازای ک ــنوهــر م

فرمایــد!

بـــارۀبرخـــیمزایـــایالغدیـــر،درنظـــرت کـــهنامـــۀمـــندر ســـرورممظّفـــری!برایـــمنوشـــتهبـــودی

خوشـــایندافتـــادهوآنراپســـندیدهای_وایـــنرهـــاوردفضـــلپـــروردگارموِمهـــرتـــوبـــهمـــناســـت_

ـــراییـــاریحـــقوپنـــاه کتـــاب_خداونـــداووشـــماراب ـــِف
ّ
مـــۀمؤل

ّ
کـــهنامـــهرانـــزدعال ـــاآنجـــا ت

کـــرموبـــرایدلگرمـــی کنـــد!_ازروی خاندانـــشنـــگاهدارد!_بـــردهایواو_خدایـــشحفـــظ

ـــو ت ـــشازآباواســـت_از ـــردوآب ـــاهـــمازآســـمانمـــددمیگی ی ـــرازاحســـان_در وپاداشـــیفرات

کـــهآیـــابـــه خواســـتهتـــااجـــازۀانتشـــارشرادهـــی؛وتـــوبـــاتواضـــعخویـــشازمـــنپرســـیدهای

یانـــینخواهـــدداشـــت.ایـــنتواضـــعبهتریـــنثمـــرۀ برایـــمز کار ایـــننامـــهمیـــلدارموایـــن انتشـــار

ـــقو
ّ
کـــهبـــهمنظـــورتمل کـــهخانـــدانپیامبـــر؟مهع؟بـــهشـــماآموختهانـــد؛تواضعـــی ادبـــیاســـت

ــازهداریآن ــااجـ کـــهآیـ تقـــّربجســـتنبـــهدیگـــرانصـــورتنمیپذیـــرد.بـــاری؛پرســـیدهای

ـــدهشـــتمانتشـــاردهـــد.
ّ
کامـــلدرمجل ـــهطـــور ـــاب ـــفبســـپاریت

ّ
ـــهمؤل نامـــهراب

کتاب)چاپدوم:157/1(بداناشارهشد. کهدرهمین مۀیگانهشیخمحّمدرضافرجاهلل
ّ

1.تألیفعال
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چـــهشـــیریناســـتایـــنســـخنوچـــهنیکـــومـــژدهایبـــهمـــندادی،ســـرورم!چگونـــه

ــه کـ ــان ــموخاندانتـ ــماوخاندانـ ــتِیشـ ــهدوسـ ــهبـ ــعیداســـت،آمیختـ ــهسـ کـ ــم ــمنامـ نخواهـ

گـــرددوســـخنآلـــودهامدربرکـــۀپـــاکوزاللوسرشـــار عتـــرتپیامبـــر؟مهع؟هســـتند،ثبـــت

ــانازآن ــرۀایمـ ــیبهـ ــدوعاقلـ ــیازآنمینوشـ ــهمؤمنـ کـ ــان ــرزمـ ــاهـ ــودوتـ ــاودانشـ ــرجـ غدیـ

کننـــدۀآن ـــفوستایشـــگرومـــدح
ّ
میگیـــردوازیقیـــنودانـــشوراســـتیلبریـــزمیشـــود،ازمؤل

ـــهدرآغـــاز گـــرشـــمااســـتادفضیلتمنـــدمـــننبودیـــد،هرگـــززمان ـــاا ـــادشـــود؟آی ـــهخیـــرودعـــای ب

کرامتـــیبـــهمـــنوفرزندانـــموهمـــۀنســـلمومـــردمســـرزمینم،ایـــنســـرزمیِن وانجـــام،چنیـــن

همچـــوندژ،عطـــامیکـــرد؟

کــههماننــدآنرادرکســیدیگــر خانــدانپیامبــر؟مهع؟اخالقــیبــرایشــمامیــراثنهادهانــد

ــهانســان ک ــرمیشــنیدیم ــیازخلــوصورزانتقواپیشــه.ســرورم!پیشت ــم،مگــراندک ندیدهای

کــهاحوالــش،ونــهگفتــارش،تــورابــهســویخــدارهنمــونشــود.معنــایایــن صــادقآناســت

ســخنرادرنمییافتیــمیــاصــدِقمبنایــشرانمیفهمیدیــم؛مگــرآنگاهکــهچهــرۀنورانــیشــما

کــهنعمــتواحســان کاریاجــازهخواســتید گرفــتودرنامــۀخــود،بــرای بــرمــادرخشــیدن

شــمادرحــّقمــناســت.

کههموارهبرعهدخویشباشماپایداراست. درپایان،سالمکسیراپذیراباشید

گال ج لجطتررت: تحّمدطعید لحدجح شر
ربیع األّول 1370
7 ژانویه 1951

کــه خداونــد راهشــان  کســانی  کــه ســخن را می شــنوند و بهتریــِن آن را پیــروی می کننــد؛ ایناننــد  »آنــان 

نمــوده و ایشــانند خردمندان.«]زمــر/18[

گام هــای شــیطان  کــه ایمــان آورده ایــد! همگــی در اســالم و اطاعــت درآییــد و در پــی  کســانی  »ای 

مروید.«]بقــره/208[
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کردنــد،  گمــراه  گمــراه شــدند و بســیاری را  کــه پیــش از ایــن  گروهــی  »و از هوس هــا و خواهش هــای 

مكنید.«]مائــده/77[ پیــروی 

گوینــد: بلكــه مــا از آن چــه  کنیــد،  گفتــه شــود: آن چــه را خــدای فروفرســتاده پیــروی  »و چــون بــه آنــان 

پدرانمــان را بــر آن یافته ایــم، پیــروی می کنیم .«]لقمــان/21[

کــه از ســوی پروردگارشــان  کــه نفس هاشــان خــوش دارد پیــروی نمی کننــد؛ بــا آن  »جــز پنــدار و آن چــه را 

رهنمونــی بدیشــان آمــده اســت .«]نجم/23[
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سروده هایی گوهرین از برخی شاعران امروز

همگانراسپاسپیوستهباد!

)1(

گرامــی»البیــان«در ــۀ
ّ
کــهمجل مــهســّیدمحّمــدهاشــمیقصیــدهایغدیرّیــهدارد

ّ
عال

یــخ19محــّرم1370آنراانتشــاردادهومطلعــش نجــفطــّیشــمارۀ80ازســالچهــارمبــهتار

چنیــناســت:
بهشــت جــاودان بــه شــكوه و فخــر، احترامــت را بــه جــای مــی آورد و جایگاهــت برتــر از ســتارگان 

روشــن آســمان اســت.
با چنان عزمی در میدان زندگی درآ که مرگ بیم ورزانه از آن بگریزد!

روح بزرگت سپاهی در اختیار دارد که در جنگ و گریز با حوادث، آن ها را به شكست می کشاند.

آن کــه لطف هایــش را در دل شــب فرومی پوشــاَند، زود اســت کــه بــر صفحــۀ افــق ســپیده دمان 

را آشــكار ســازد.

گوید: پساز73بیت،درپایان
الغدیر، آری الغدیر، کتابی است تقّدس یافته که بر جریدۀ عالم جاودانه خواهد ماند.

ــگار و نقــش بخشــیده و همــۀ حقیقــت را در آن  ــه و گوهرشــناس، آن را ن ــم نویســنده ای یگان قل
آشــكار ســاخته اســت.

پوشــیده ها را پدیــدار ســاخته و از پاکی هایــی کــه بــا نیرنــگ و فریــب، ناپــاک وانمــود شــده بودنــد، 
رنــگ عیــب زدود.

اگر بتوان نقش جاودانگی در این جهان یافت، امینی برای آن، شایسته ترین است. 

گوهرپــردازشرادر بــهخواســتخــدایتعالــی،همــۀایــنقصیــدهوشــرححــالســرایندۀ

بخــششــاعرانســدۀچهاردهــمخواهیــمآورد.

)2(

گفتهاست: کاظمآلعلی،خطیبمنطقۀعفک، سخنورنامآورشیخ
در روزگاران پیشین سه تن بودند که پیاپی علی را یاری کردند:
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_ البّته جز آنان که با مال ها و شمشیرهاشان دمادم از وصّی پیامبر حمایت نمودند. _

نخستینشان فرزدق بود که در مّكه خاندان واالی پیامبر را به یاری برخاست.

دومــی اقســاس بــود کــه در قصیــده اش چنیــن کــرد؛ قصیــده ای کــه تــا قیامــت میــان مــا جــاودان 

اســت.

سومی ابوفراس بود که در قصیدۀ میمّیه اش با نام شافیه1، به یاری او تیغ برکشید.

و اینــک چهارمیــِن آنــان هموســت کــه میــان مردمــان چــون آفتــاب نیمــروز چهــره ای درخشــان 

دارد.

و او مردی است امین با نام امینی که کتاب الغدیر را نگاشته و او را همتایی نباشد.

و آن کتابــی اســت کــه همــگان از آوردن ماننــدش فروماننــد و دشــمنان را همچــون تنه هــای 

پوســیدۀ درخــت خرمــا فروافكَنــد.

گلســتانی اســت کــه درختــان هدایــت را در آن فراهــم بینــی و میوه هایــش هــر گاه خواهــی، در 

دســترس اســت.

پیــش از ایــن، میراث هایــی نیكــو در پــس پــرده پنهــان مانــده بــود کــه تــو بــرای مــا آشــكار کــردی 

و راهنمــای مــا گشــت.

تویی که ما را نجات بخشیدی و برایمان شكوه و تمّدنی بزرگ بر جای نهادی.

تویــی کــه خــود را بــرای راهنمایــی مردمــان بــه رنــج افكنــدی و اّمــت پیامبــر برگزیــده، بــا تــالش تــو 

بــه هدایــت دســت یافت.

هــال ای نگارنــدۀ ایــن کتــاب گرامــی! گــوش فــرادار بــه ســتایش هایی کــه فراســوی تــو بــا افتخــار 

فرامی رســند!

خدای جهانیان به تو پاداشی عطا فرماید که همۀ مردمان از شمارش آن درمانند!

)3(

کاظمــی_خداونــدازبیمــاری شــاعربســیارگویاهــلبیــت،شــیخمحّمدرضــاخالصــی

شــفایشبخشــد!_ســرودهاســت:
امینی فقیهی است گوهرشناس که در روزگار ما همانندی ندارد.

خداوند او را با جامۀ تقوا آراسته و می سزد که مشرق زمین به او فخر ورزد.

کتاب)399/3(آوردیم. این 1.شافیهنامقصیدۀابوفراسحمدانیاست.بنگریدبهآنچهدر
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چه بسا برکه های لبریز که او میان مردم برآورد و همگان از آب گوارایش سیراب می شوند!

کــهپــارهایازآنهــارا کتــابســخنانپربــاروســرودههایبســیاردارد ویدرســتایشایــن

درشــرححالــشخواهیــمآورد.

)4(

گفتهاست: استادیگانهسّیدشمسالّدینخطیبموسویبغدادی
آیا این سخنان، فقط واژگانی است یا گوهرهایی یا رشته های جواهری یا مرواریدی ُسفته؟

آیــا نــور اســت یــا ســطرهایی نگاشــته یــا دانش هایــی کــه راهنمایــی دالور پــرده از آن هــا برداشــته 

اســت؟

این است غدیر که دریاها از آن می جوشد و با برهان هایش انكارگران درمی مانند.

سپاهیانی از برهان و دلیل فراهم آورده که در برابر دشمن کین توز صف می آرایند.

بــا دلیــل بــر یاو ه هــای بهتان آمیــز یــورش می بــرد تــا آن چــه را حســودان نهــان ســاخته اند، آشــكار 

سازد.

دانشی سرشار و ایمانی شمشیرشكن، او را به این برهان آوری ره می نماید.

نیز راهنمای او در این کار، حّقی است که به حقیقت، خداوند خواسته است جاودانه بماند.

گرچــه آن قــوم خواســتند از روی دشــمنی، ایــن حــق را بپوشــانند، خداونــد فقــط آن چــه را خــود 

بخواهــد، جــاری می ســازد.

آنــان اّدعــا کردنــد کــه پیامبــر کســی را بــه وصایــت نصــب نكــرده و مــردم چنیــن کســی را بــه ســروری 

برمی گزیننــد.

ایــن اّدعــای ایشــان، ســخنی اســت باطــل در برابــر شــرع؛ و بهتانــی اســت ســخت بر ســخن رســیده 

از پیامبر.

زیرا روایت شده که پیامبر آن گاه که سفری دور در پیش داشت،

تا هنگام بازگشت، یكی از صحابۀ بزرگوارش را به جای خود برمی گماشت.

و در هر غزوه یا جمعی از اصحاب، سالخورده ای را به سردستگی تعیین می کرد.

پــس چگونــه ممكــن اســت او رخــت بربنــدد و خداونــدش کســی را بــه جایــش برنگمــارد تــا حــدود 

دیــن را پــاس دارد؟
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این است همان سخن آشكار روز غدیر خّم که هیچ انكاری یارای پوشاندنش را ندارد.

همان روز که پیامبر راهنما، بر کجاوه ها برآمد و حیدر کنارش بود و مردمان حضور داشتند.

و او بــه ایشــان فرمود:»هــال کــه هــر کــس مــن بــر او والیــت دارم، علــی هــم مــوالی رهیافتــۀ او 

اســت.«

نــّص ســخن قــرآن کریــم نیــز بــرای کســی کــه خردمنــد و اســتواراندیش اســت، بیانــی بــس آشــكار 

دارد.

همــان جــا کــه والیــت پــس از پیامبــر را از آِن کســی شــمرده کــه نماز بگــزارد و در رکوع، با بخشــندگی 

صدقــه دهد.

)5(

گفتهاست: شاعرُپرگوینیکسخن،حاجشیخمحّمدشیخبندر،ازعفک
ای عبدالحسین! الغدیر را فراهم آوردی با عزمی که از هر وصفی برتر است.

همچون حكیمی عارف، به جست و جو در آثار حدیث گران پرداختی.

و با بصیرت تابناکت سره را از ناسره بازشناختی.

با تالش خود به جایگاه کریمان رسیدی و به دستاوردهای اصیل و نویافته دست یافتی.

غدیر تو سخن نهایی را بازگفت و برای تازه به راه آمدگان، راه را آشكار ساخت.

از زبــان هدایــت، بــه ایــن ســخنان بانــگ بــرآوردی و نــدای حّقــت مایــۀ برکــت خویــش را از هاتــف 

غیــب دریافت.

پاداش نیكویت با خدا باد که چه گوهرشناسی و چه پژوهشگر حقیقت شناس!

اگــر پــس از الغدیــر بــاز هــم کســی بــه انــكار حقیقــت برخیــزد، جــای عجب نیســت که بســی ســتمگر 

است.

و اگــر بــاز از حقیقــت دوری گزیننــد، مایــۀ شــگفتی نیســت؛ کــه رقص طربنــاکان از نــوای نوازندگان 

خیزد.

هر یک از آدمیان را هوایی در سر است و انكارگر گران سر نیز عادت و شیوه ای دارد.

ای مــرد امیــن؛ عبدالحســین! تــو را مــژده بــاد بــه پــاس نــور هدایــت کتابــت کــه تیرگی هــا را زدوده 

اســت!

پاداشت با امام هدایت و جایگاهت در سایه سار لطف بیكران وی باد!

شیعیان او را مژدۀ نجات باد؛ که خوِد والیتش مایۀ امان بیمناکان است!
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)6(

گزیدۀنجفاشرف،سرودهاست: فاضلتواناحاجشیخمحّمدباقرهجری،سکنا

ایــن اندیشــه ای بــود کــه از خاســتگاه حــّق مبیــن آشــكار گشــت و جهــان دانــش بــه ســنجیدگی بــا 
آن زینــت گرفــت.

فضای حقیقت و هدایت با آن تابناک شد؛ زیرا در افق شكوه، نورش جلوه گر گشت.
در فكــر و اعتقــاد، نشــان جاودانگــی از آنــش شــد و ســرعنواِن بزرگــی و شــكوه بــر پیشــانی اش ثبــت 

گشت.
فرخنــده بــاد تــو را ای امیــن حــق! اّمتــی پشــت ســرت قــرار دارد که چشــم به تو دوختــه، می خواهد 

سخنت را بشنود.

ایــن اســت غدیــرت کــه راســتی و درســتی بــا آب گوارایــش درآمیختــه، تشــنگان را ســیراب و 

می کنــد. خنــک  را  سینه شــان 

ای صاحب قلمی که با جایگاه بلندش به سخن، واالیی و بزرگی بخشید!

نقش هایــی از وهــم و خیــال، فضــا را تنــگ کــرده بــود و تــو آن هــا را باطــل و همچــون کفــی بــر آب 

نمودی.

و با نگاشته های تابناک تاریخ، پرده از چهرۀ حقایق برداشتی.

پیشــتر پیــش چشــمان کاوشــگران را پوششــی فراگرفتــه بــود. تــو بــا حّجــت آوری، آن پوشــش را 

کنــار زدی.

نشان هایی نیک بر صفحۀ روزگار به یادگار نهادی که در طول روزگاران آن را خواهند ستود.

ای صاحب قلمی که با گونۀ بیانش سخنوران بلیغ و فصیح را به اعجاب واداشته است!

این شعله را چنان برافروختی که جان هر ستم پیشۀ کین توز را از رنج بسوزاند.

و چــون گوهرهایــی جلوه گــرش کــردی کــه پرتــوش فــروغ می بخشــد؛ و اندیشــه های نهفتــه در آن 

را چنــان آراســتی کــه نــورش می درخشــد.

و در آن گوهرهای نثر را پراکندی تا دل ها را از برادری و صفا الفت بخشی.

پــس خــود از چكامه هــای ســتایش آمیز نشــان واالیــی و شــكوه یافتــی و دهــان روزگار لبریــز از 

ــو گشــت. ســتایش ت

)7(

کــهانجمــنشــاعرانحســینی شــاعرنــوآورشــیخمحّمــدآلحیــدرنجفــیقصیــدهایدارد
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67بیــتازآنرادرکتابچــهای84صفحــهایبــانــام»الغدیــرفــیجامعــةالّنجــف«چــاپنموده

اســت.ایــنقصیــدهچنیــنآغــازمیشــود:

مــژده بــاد قلبــم را کــه در هــواداری ات راه یافــت، آن گاه کــه چراغــی بــا فتیلــۀ هدایــت برایــم پدیــدار 

گشت.

کتــابمــارادرآنچــاپنیــاوردهوانتشــارشرابــهمــا ســرایندۀایــناثــرابیــاتمربــوطبــه

یــم: وانهــادهتــادرایــنصفحــاتبیاور
ای پــدر حســین ]ای امیــر مؤمنــان[! بــزرگ شــمرده ام نوابغــی را کــه در هــواداری ات بــا ســروری و 

بزرگــی بــر صاحبــان اندیشــه فائــق آمدنــد.
غیب آسمان را جستند و تنها تو را دروازۀ حقیقت یافتند که گروهی آن را بسته پنداشته اند.1

هرچنــد زمانــه بــر ایــن حقیقــت پــرده افكنــده، آنــان از میــان تاریــخ بــه گرامی تریــن دســتاورد 

دســت یافتنــد.

همچــون شــمعی ذوب شــدند تــا بــه سرگشــتگان راه را نشــان دهنــد. ایشــان را همیــن بــس کــه 

ــرای هدایتگــری ذوب شــدند! ب

آنان پرچم برافراشتۀ حیات را بر دوش کشیدند و در این راه به استقبال دشمنی ها رفتند.

ننگ و گناه را از صفحۀ تاریخ حیات زدودند و بر کرانه هایش شبنم جود و کرم نشاندند.

بــا ســطرهای ایــن تاریــخ، عقل هاشــان را درآمیختنــد و بــا حرف هــای آن، دل هاشــان را عجیــن 

کردنــد.

روز و شــب تنهــا دو چشــمان نظاره گــر ایــن صحنه انــد کــه یكــی نــور می افشــاند و دیگــری ورم 

کــرده اســت.

و یــا دو دســتند کــه یكــی اندیشــه را برایــش حمــل می کنــد و دیگــری هــر چــه خواهــد، زر بــه پایــش 

ــزد. می ری

هــال ای امیــن شــرق! دنیــا دهانــی اســت کــه تــو نغمــۀ آســمان را بــه او الهــام کــردی؛ پــس زبــان بــه 

نغمه گشــود.

گشــادهاســتوبســتهنمیشــود،هرچنــد کــههمــواره بــهخــدااســت گشــودهرو 1.مــوالیمــاامیرالمؤمنیــنهمــاندروازۀ
یابنــد. ــد؛زیــرادشــواریهاوپیچیدگیهایــینمیگــذاردحــقرادر برخــیآنرابســتهمیپندارن



97 د هشتم
ّ
تّو

بــه شــكرگزاری ات  لبخنــد  بــا  او  و  را گشــودی  بــا نیک تریــن دســت دهانــش  بــه حیــاورزی، 

پرداخــت.

ــه  ــا آن لطــف ورزی می کنــد و چشــمان ســتارگان ب ــا همــۀ لطافتــش ب ذهنــی داری کــه آســمان ب

درمی آیــد. آبشــخورش 

دوســت مــی دارد تــو را در دامــان خویــش فــرا برکشــد؛ تــو را کــه سراســر جانــی و در کالبــدی جســمانی 

جلوه کــرده ای.

خدایا! تو منّزهی؛ چه نوآوری است او که بر نور هدایت، دل و جانش ذوب شده است.

ای برادِر قلم آزاد! تو را همین جایگاه واال بس که نامه ای فراآورده ای برای هدایت یافتگان!

بســا نوابــغ کــه بــا اندیشــۀ خــود زندگــی را مایملــک خــود کردنــد و بســا زبــان آوران کــه بــا سرودشــان 

دل هــا را جــادو نمودنــد!

زود است که روزگاران قّصۀ حقیقت را در گستره ای دوردست از تو برمی خوانند.

زود است که به زبان آسمان، به نسل ها آگاهی دهی که چگونه نوابغ جاودانه می شوند.

تــو جاودانــه خواهــی شــد در هــر اندامــی کــه رحمتــی از او ســر می زنــد و همــراه هــر انســانی کــه 

برمی افــروزد. چراغــی 

تو همواره در راهی، آن جا که رهسپران روزگار فقط به سوی معبد الغدیر تو راهی می شوند.

بــرای بــراده برداشــتن از ســخن های رمزآلــود ســوهان تیــز کــردی و بــرای دیــدگاِن فروبســته میــل 

ســرمه فراهــم آوردی.

آن روز کــه برخاســتی، نــه طائفه گــری انگیــزۀ ســخن گفتنــت شــد و نــه تعّصــب در جانــت جریــان 

یافــت.

هرگــز چنیــن نبــود؛ بلكــه فقــط بــا ســخن روشــن و بی پــرده، بزرگوارانــه در پــی الفــت بخشــیدن و 

یكپارچــه ســاختن اّمــت برآمــدی.

پــس آن را در هفــت مجّلــد1 فراهــم نمــودی کــه در محــراب خانــه ات بــرای راهســپاران افــق، 

همچون مسجدی شدند.

و چنین بود که باران و گل  و نسیم سوار بر این زورق، هدایت مندانه از غدیر برگذشتند.

هال ای امین شرق! کین توزی تو را به هالکت درنیفكند.

بسا که همانان که جامۀ بزرگی و سروری بر تنشان پوشاندی، در راهت خار و خس نشاندند!

الغدیررادردستداشتهاست. داز
ّ
کهاینقصیدهراسروده،تنهاهفتمجل 1.شاعرآنهنگام
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ــا  ــا آفریــده شــده اند ت ــا ناخن هاشــان جانــت را خراشــیدند، گوی و بســا سرکشــان مســخ شــده کــه ب

چاقویــی تیــز باشــند!

اینان دوست داشتند آسمان را بربندند و پاره های تاریكی و شب سیاه را به تو بنمایانند.

اّما دستان تو فقط باردار مهر و کمال برای اینان بود که به دهش و بخشش گشوده شد.

تــو بــودی کــه نهــال مهــر را کاشــتی کــه اکنــون هفــت خوشــه در زمیــن بــرآورده کــه آمــادۀ چیــدن 

اســت.

و در ایــن راه، وجــود خــودت را کشــتی؛ وجــودی کــه اگــر نفــس صبــح از فــرازش برمی گذشــت، بــا 

ــار راه می ســپرد و هدایــت می یافــت. وق

و ایــن شــگفت نیســت؛ زیــرا شــمع خــودش را می کشــد، بدیــن امیــد و آرزو کــه دیگــری زندگــی یابــد 

و جاودانــه شــود.



د نهم
ّ

مجل

سخنی قدسی

تمرن آیم اهلل طــّید حســین توطــوی حّمرتی نّفی _ طــریۀ گســتاله اش  ّّ این طــخن را طــرور ح

پرینــده بــرل! _ بــا تــر تّنــم نلــرله ج آن را بــر نوشــته ای همــااه کــاله کــه اعّربــش لر بــررۀ کتــرب اهغدیا را 

نشــرن تی لهــد ج نمریرنگــا نّیــرت نیکــوی وی لر قدرلانــی از آثــرر ج ابتخررات اّتم اطــم. اکنون تتن 

آن را همــااه طــپرس پیوطــته از حضــات طــّید تی آوریم:

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

کهعّزتوتأییدشپایندهباد! مۀحّجت،امینی،
ّ

عال

پـــسازســـالمورحمـــتوبرکتهـــایخداونـــدبـــرایشـــما؛نامـــهامرابرایتـــانمیفرســـتم

ایـــندرزمانـــینـــهچنـــدان بـــارۀموســـوعۀشـــماالغدیـــرهمـــراهاســـت.پیـــشاز گفتـــاریدر کـــهبـــا

کـــهدرخـــورمقـــامواالومنزلـــتبـــاالیشـــماباشـــد،انجـــام کاریجـــزایـــن نزدیـــک،میخواســـتم

گـــروسرنوشـــتاســـت. کنـــم؛اّمـــاانســـاندر دهـــمتـــاازخدمـــتدرخـــورسپاســـتانقدردانـــی

کنـــونایـــننامـــهرابرایتـــانمیفرســـتم کاریراانجـــامدهـــم،ا کـــهنتوانســـتمچنـــان ازآنجـــا

کـــهخداونـــددرورای  کـــهسرشـــارازعذرخواهـــیاســـتتـــامگـــرنـــزدشـــماپذیرفتـــهافتـــد؛

کـــه یـــم قصدهـــااســـتوراهراســـترارهنمـــودمیبخشـــد.ازخداونـــد_عّزوجـــّل_امیـــددار

گرداَنـــد!همـــوارهموّفـــق گســـتردهســـازدوازالطافـــشبهرهمندتـــان لطـــفوعنایتـــشرابـــرشـــما

باشـــید.
کمترین: حسین توطوی حّمرتی

گفتارویرامیآوریم: کنونمتن ا
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م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

امیدمبهپروردگاراست...

بــربرتریــِن کــهشایســتۀســپاساســت؛وســالموصلــوات ســپاسخداونــدراچنــان

آفریدگانــشوســروررســوالنش،محّمــد،وخاندانــشامامــانهدایــتوچراغهــایشــبتــار؛و

ــاروزقیامــت! ــرهمــۀدشمنانشــانت لعنــتپیوســتهب

کـــسدرجهـــانتألیـــفوتصنیـــفنظـــربگرداَنـــدوبـــهژرفـــایفکـــرفـــرورودوتـــالش هـــر

تـــوانمعرفتـــی  بـــهفراخـــور گـــونو گونا گســـترۀموضوعـــات سختکوشـــانۀدانشـــورانرادر

ــتۀ ــرشایسـ ــابالغدیـ کتـ ــه کـ ــد ــافمیدهـ ــرد،انصـ ـــفبنگـ
ّ
ــرمؤل ــلهـ ــموفضـ ــترۀعلـ گسـ و

یادکـــردوســـتایشوســـپاسومـــدحودرموضـــوعخـــودیگانـــهوبینظیـــراســـت.چـــهبســـیار

کـــهزیـــرپـــردۀشـــبهاتمانـــدهودســـتهواپرســـتانآنراپوشـــاندهودرچنـــگ حقیقتهـــا

کمـــان کتابهـــامخفـــیشـــدهبـــودوهوسپرســـتانوحا حقپوشـــاننهـــانمانـــدهوالبـــهالی

ـــیدررســـیدوپردههـــایظلمـــترا ـــرپـــسازدیرزمان ـــاالغدی ـــد.اّم گرفتـــهبودن ـــهاســـارت آنراب

کنـــارزدوحجـــابفریبگـــریراازچهـــرۀآنهـــازدود؛پـــسحقیقـــتخالـــصرا ازرویآنهـــا

ـــیبخشـــید،چنـــانآفتـــابدرنیمـــروز.خداونـــدپـــاداش
ّ
رانـــزددیـــدگانتجل آشـــکارنمـــودونـــور

کـــه پـــسوپیـــشدرآنراهنـــدارد!بـــهحـــقمیگویـــم کـــهباطـــلاز کتابـــی بخشـــدبـــهچنیـــن

گرامـــیبـــهنیکـــیبنگـــردودانـــشسرشـــار،تعابیـــر کتـــاب کـــسدرایـــنمجموعـــۀمبـــارکو هـــر

گســـترده،توانمنـــدیواّطالعـــاتفـــراوان متیـــن،اســـلوبنیکـــو،بیـــاناســـتوار،ژرفکاوی

ـــد:»ایـــن گفتهان ـــارۀآن ب کـــهبرخـــیدر ـــههمـــانســـخنیمیگـــرود گـــردد،ب گاه نهفتـــهدرآنراآ

کشـــند؛ کـــهاّمـــتوجماعتـــیمیتواننـــدبـــارشرابـــهدوش  تـــالشوسختکوشـــیچنـــاناســـت

کشـــیدهاســـت!«خداونـــدحکمـــترا کنـــوندانشـــوریبـــهتنهایـــیآنرابـــردوش  اّمـــاا

گیـــرد،خیـــربســـیارنصیـــب کـــسازحکمـــتبهـــره کـــهخواهـــد،عطـــافرمایـــد؛وهـــر بـــههـــر

بـــردهاســـت.
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گــربخواهــمدروصــفایــنکتــابســخنپردازیکنــم،بههمیــنمقدارکفایــتنمیورزم ا

ــِف
ّ
کافــینمیدانــم؛اّمــابــرایبیــانهمــۀمقصــودممجــالنیســتومؤل وآنرابــرایادایحــق

مــهامینــی_شــکوهوعــّزتوتأییــدوحمایتــش
ّ

ثقــۀمــا،فقیــِهموّرخــانومــوّرِخفقیهــان،عال

گرانبهــاووقــتارزشــمندخویــشرابــرایپایــداری کــهحیــات کســانیاســت پاینــدهبــاد!_از

دینوســرافرازیســخنحّقوجهاددرراهشــریعتمقّدسوصراطمســتقیمومســیرروشــن

وقــفکردهانــد.»و آنــان کــه در ]راه یــاری دیــن [ مــا بكوشــند، هــر آینــه ایشــان را بــه راه هــای خویــش رهبــری 

کنیم .«]عنکبــوت/69[

ــِفامیــندعــامیکنیــم،
ّ
گامهــایایــنمؤل کــهبــرایتأییــدواســتواری درهمــانحــال

کــهبــافضــلوعنایــتخویــشدرحــّقایــناّمــتاســالمی ازخــدایتعالــیمیخواهیــم

کــهبرجســتگانودانشــورانونویســندگان کنــد گــروهنجــاتیافتــۀعلــویچنــان محّمــدیو

ــگاه ــان ــالشعظیــمراب ــنت ــردد؛وای گ وفضیلتپیشــگانیهماننــدویدرمیانشــانبســیار

لطــفوقبــولخویــشازاوبپذیــردوبــاآن،اّمــترابــهوحــدترســاَندوازتفرقــهنجــات

بخشــد!

کتــابالغدیــرپیــش نــورهدایــتاســت، گرفتــناز کــهجویــایحــقوراهرشــدوبهــره هــر

کــهبــهحــقســخنمیگویــد؛ودرحــّقایشــانســتمنخواهــدشــد. کتابــی رویاواســت؛

کــهتوفیــقازاواســت!ســالمو خداونــدهمــگانرابــهمایــۀخشــنودیخویــشتوفیــقبخشــد؛

ــاد! ــرهمــۀمؤمنــانب رحمــتوبرکتهــایخداونــدب

6 جمرلی اهّثرنی 1370
کمترین: حسین توطوی حّمرتی
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نامه ای گرانبها

ــِف 
ّ
تــه طــّید حســین توطــوی هنــدی، طــکنر گزیــدۀ خانربــرت ج تؤه

ّ
ایــن نرتــه از طــّید بزرگــوار عال

»اإلطــالم تبــدأ ج عقیــدة« بــه لطــم تــر رطــیده اطــم. تأهیــف گاانبلــری وی را بســی ارج تی نلــم ج 

طــپرس بااجانــم را بــه اج تقدیــم تــی لارم:

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

حضــرتپژوهشــگردّقتپیشــهواســتوارگاموجســتوجوگــر،حّجــتاالســالم،اســتاد

کــهبرکاتــشپاینــدهبــاد! بــزرگوشــیخمــا،عبدالحســینامینــی

سالمورحمتوبرکاتخداوندبرشماباد!

کــهبیانگــرناتوانــِیفرســتندۀاواســتوبــهعفــووقبــول نامــهایبــهســویشــمامیفرســتم

کــهبــرایمؤمنــانذخیــرهایپایــدارو شــمااعتــرافداردوازبهــرۀفضلتــانسرشــاراســت.امیــد

کــهرایحــۀمشــکازنفحــاتهّمتتــانمیتــراودوعمــل بــرایمســلمانانمایــۀافتخــاربمانیــد؛

ســودمندرافیــضمیرســاند؛وبــارانفضــلازآســمانفرازیــنشــکوهتانفرومیبــاردودانــش

کارهــایماندگارتــانفرامیتابــد بســیارفرومیفرســتد؛وپرتــومــاههّمتتــانازپیشــانیتابنــاک

آفــاقتاریــکدنیــا ودرچهــرۀجهــاننــورتعالیمتــانرابازمیتابانــد؛وســتارگانتألیفاتتــاندر

کــهبــابیــانگوهرآســاتان، درخشــیدنمیگیــرد.اینهــاثمــرۀنیکــویقلــمواندیشــۀشــمااســت

ــهتشــنهراســیرابو ک ــر ــژهدرالغدی ــهوی ــینشــاندهاید؛ب کنون ــاجروزگار ــرت همچــونجواهــرب

کــهازضمیــرصــادقشــمابــرســینۀفراختــان گرداَنــد.الغدیــرآیاتــیاســت بیمــارراشــفایافته

گشــتهونشــانههایهدایــتوفرقــاندرآنپیــدااســتوازاحادیــث همچــونوحــینــازل

پیامبــرامیــنبرگرفتــهشــدهوازنهــجالبالغــۀامیرالمؤمنیــنســیرابگشــتهاســت.آیاتــیاســت

گوشهــامینشــاَندومســلمانانرابــهراهراســترهنمــونمیگــرددوبــه کــهحّجتهــارابــر

کیــانوالیــتاســتتــاآن بــرایایمــانوپناهــینفوذناپذیــربــرای خــودیخــود،قلعــهایاســتوار
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کــهمرزهاشــانرا کنــد.پــسچــهبســیارندمســلمانانی راازتجــاوزودســتهایناپــاکحفــظ

بــامرّکــبقلــمخویــشپــاسداشــتهوبــامــرزدارانتألیفاتتــانحراســتنمودهایــد!

الغدیــردارایفصلهــایدرخــورســتایشووارســیهایتاریخــِیشایســتۀســپاساســت

ــامشــماثبــتنمــودهاســت؛وپرســشو ــهن ــوحجاودانگــیب ــرل ب ــدار ــامرّکبــیپای ــخب ی کــهتار

اســتمرار نوشــتهها و گفتههــا در نســل پــی از نســل کــه دارد ســتایشبرانگیز پاســخهایی

ــرهمچــونخورشــیدی گی ــیفرا ــرةالمعارف کتــابدائ ــن ــهحــقســوگند!ای خواهــدداشــت.ب

ــا ــدگانراُخنــکاوبرخــیراشــفامیبخشــد؛ی کــهبرخــیدی ــاپرتوهــایمــوجدرمــوجاســت ب

تبخــش!الغدیــرنشــانۀنــوآوریدر
ّ

همچــونمیوههایــیبــاطعمهــاوبویهــایمتنــّوعولذ

عمــلومعجــزۀروزگارکنونــیاســتکــهکلمــۀمحــالراازقامــوسرفتــارآدمیانبرچیدهاســت

کوشــاییبــهمحــالنیندیشــدوهیــچمؤمــنتهیدســتبییــاوریبــدانفکــر تــاهیــچمســلمان

کــهعــزموهّمــتپشــتوانۀراهتانبــودوتصمیم، ایــنراهنهادیــد نکنــد.شــمادرحالــیقــدمدر

کــهجمعّیتــیتخّصصــیبــامهارتهــای کارگزارتــان؛پــسهماننــدبهتریــنموســوعهایشــده

کــهدرجانهــاشــادمانیوســروربرمیانگیــزد گــونآنرافراهــمآوردهباشــند؛موســوعهای گونا

ــد ــهســرایآشــکاریوســعادتپیون وروحهــارابهــرهمیرســاَندودلهــاراازجهــانغیــبب

میدهــد.

برابــرمشــکالتپیچاپیــچســر  کــهدر پاینــدهدارد را ایــنسختکوشــیشــما خداونــد

کــههیــچمانــعبزرگــیبازدارنــدۀآن کوشــشدرخــورســپاسشــما فرونیــاوردهاســت!آفریــنبــر

نشــدهاســت!خــدابــهنیــرویشــمابیفزایــدوبــاآن،تــالشپایــدارجاریتــانراقــّوتبخشــد

کــهاوشــنواواجابتگــراســت.ایــنیــادویــادآوریاســت؛یــادآوریبــرای ویاوریتــانفرمایــد؛

یــاریدیــن. کوشــندگانویــادیازجایــگاهواالوجهــادنیرومندتــاندر

پــسمؤمنــانراســزاواراســتکــهبــهمــردیگانــۀخویــشافتخــارورزنــد؛مــردیکــهبــردیگــران

گشــتهاســت. کردهانــد،چیــره نــامخــودلبریــز کتابهــارااز یــخراپــرآوازهســاختهو کــهتار
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کننــدوراه گوینــدوبــرایپایــداریاشدعــا کــهایــنمــردراســپاس مؤمنــانوظیفــهدارنــد

کــه ــد؛ گیرن ــمعامــل،فرا ــرراازایــنصاحــبعلــومایشــان،مجاهــدعال ــاکپیامب ــدانپ خان

کــهخداونــدایــنویژگــیرابــهآنــانبخشــیدهتــابــهقلبهــایپــاک کســانیاســت اودرزمــرۀ

کــه وحــیفرســتند؛وتوانــشدادهتــافرهیختــگانواالرتبــهراازچنــانفهمــیبرخــوردارســازد

موصراحتهــای
ّ
بــارۀحقایــقمســل آلودگیهــایدرونشــانرابزدایــدووسوســههایتردیــددر

دوستداشــتنیراازجانشــانبپیرایــد.

کــهتــاپــایجــانبــهشــمااخالصمــیورزد ایســروربزرگــوار!درودمــنبــهشــما؛درودکســی

ــرســفرۀ ــهب ک کســی ــاد؛ســتایش ــزاســت.ســتایشمــنازآِنشــماب وازفیــضفضلتــانلبری

کردهایــد.مــنمقــام کــهمــردمراازدورونزدیــکبــهآندعــوت دانشــتاننشســته،ســفرهای

کــهحّتــیبرخــیاز ــم آن ــواناز گنــگونات ــرازمــدحوســتایشمیدانــم؛زیــرا واالیشــمارابرت

کنــم.اّمــاقلــمخویــشرابــهالهــامازقلــمشــماچرخانــدم؛زیــرادیــدم حقــوقواجــبشــماراادا

ــۀ کــهمای ــد؛باشــد ــرلــبســخنمیگوی ــرودآوردهوازشــکوهشــمازی ــرعظمتتــانســرف براب در

برابــرتقصیــریــاقصــور،ســینهایگشــادهاســت کــهشــمارادر گــردد؛ خشــنودیوپذیــرششــما

وآغــازوانجــاِمفضیلــتشــمایید؛وهمــوارهبــاِمهــرشــماخواهــمزیســت.
حسین توطوی هندی

خانربرت: 28 تحّام اهحاام 1371

ــم االطــالم توالنــر شــیخ حیدر قوی، تشــلور  ّّ نرتــه ای از شــیخمرن، لانشــور باجســتۀ یگرنــه، ح

بــه طــالار کربوــی، طــرکن کاترنشــره ج لارای تأهیف هــری گاانســنگ ج پربــرر. خداجنــد اج را بــه تنزهــۀ 

ذخیــاۀ جرتعــۀ عومــی حفــظ باتریــد! هــزاران طــپرس از آِن اج بــرل! اکنــون تتــن نرتــه:

و االســالم فهیــم،حّجــت پژوهنــدۀ مــۀ
ّ

عال برجســتۀ دانشــور دســتبوس بــه نامــه ایــن

ــش ــی_برکات ــانوپیراســتهازهــرزشــتی،شــیخعبدالحســینامین المســلمین،ســتونمؤمن

میرســد: بــاد!_ پاینــده
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م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

سالمورحمتوبرکتهایخداوندازآِنشماباد!

کـــهمعبـــودیجـــزاونیســـت؛و بـــاشـــما،خداونـــدیراســـپاسمیگویـــم درســـخنم

ســـالموصلـــواتمیفرســـتمبـــرســـروررســـوالنشوبرتـــِرپیامبرانـــش؛وبـــروصـــّیراســـتینو

کـــهدرروزغدیـــراوراراهنمـــایبندگانـــشونوربخـــشســـرزمینهایش  جانشـــینحقیقـــیوی

ــادا ــامبـ ــتندتـ ــّیهسـ ــّیوولـ ــانهدایـــتوپـــسازاووصـ ــهامامـ کـ ــرفرزنـــدانوی ــد؛وبـ  گرداْنـ

کـــه  مـــردمراپـــسازرســـوالنواوصیـــا،بـــرخـــداحّجتـــیباقـــیبماَنـــدوبدیـــنســـان،هـــر

ـــرهمـــۀ ـــواتخـــداب ـــواهروشـــنباشـــد.ســـالموصل گ ـــاحّجـــتو ـــد،ب ـــاحیـــاتمییاب کی هـــال

ـــاد! ایشـــانب

کــهحیــاتدلهــاوشــفایجانهــادرآن اّمــابعــد؛پیکــیازســویتــوُمشــکدانیبرایــمآورد

گرنگویــمکههمچون بــود؛یعنــیکتــابالغدیــرکــهآنرادریایــیمــوجدرمــوجولبالــبیافتــم؛ا

گرانبهــایرمــزورازدرآنجــای کــهگوهرهــایدرخشــانحقیقــتوُدرهــای یــککشــتیاســت

کرده کهازافقنجفســرزدهودنیارابانورچشــمنوازخویشروشــن دارد؛یاخورشــیدیاســت

وبــادرخشــششــگفتخــود،حجابهــایشــبههراکنــارزدهاســت؛یــادائــرةالمعارفــیاالهــی

اســتکــهعلــومرّبانــیرادرخــودجــایدادهاســت؛یــایکــیازباغهــایقدســیاســتکههرچه

چشــمنوازوجانپــرورباشــد،درآنیافــتمیشــودوپرندگانــشبــرشاخســارانآنبــهنواخوانــی

گونهگــونوطربانگیــزبــرشــاخههایشآوابرمیآورنــدو مشــغولندوُقمریانــشبــالحنهــای

جانهــایپــاکودلهــایپیراســتهرابــهمنــزلصفــاوُانــسفرامیخواننــد.درختــانایــنبــاغ

کاشــتهودرآن،جماعتــیازاولیــاو رادســتوالیــتبــزرگرّبانــیوخالفــتعظیــماالهــی

بــزرگاناّمــتوعالمــانپــاکوفقیهــانبرگزیــدهوعارفــانوحکیمــانوامیــرانوشــاعرانونوابغ

ــوات!_ ــرتشــریفبخشآن،ســالموصل ــوی_ب ــرآســتانۀمحضــرعل ــهب ک ــد ادبحضــوردارن

ــاد!_ ــراوب ــدب ــهفرمــانمــوالیخویــش_ســالموصلــواتخداون مــۀامینــیب
ّ

ایســتادهاندوعال
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ایشــانرابــهتناســبمنزلتشــاندرجــایخــودمینشــاَندتــابــرســاحلغدیــر،احادیــثپیامبــر

گویــهکننــد.درهمیــنحــال،پســرانجاودانــهبــاســاغرهاوآبریزهــا رامباحثــهواشــعارغدیــرراوا

گــردایشــانمیچرخنــدوآنــانراازشــراِبُمهــرنهــادهبــهُمشــک گردا گــوارا وجامهــایشــراب

مــهآنــانرابــه
ّ

کارازهــمپیشــیمیجوینــد.ســپسجنــابعال مینوشــانندواینــاندرایــن

کــیضمیــروصفــاینّیتشــانمــژدۀ ــگاهوپا ــهتناســبجای صلههایشــانواصــلمیســازدوب

گوشــینشــنیدهاســت. کــههیــچچشــمیندیــدهوهیــچ هدیــهایرابــهآنــانمیدهــد

گــوارا گــوارابــاد!خــدایتعالــیجرعــهاییــاَنمــیازایــنغدیــِر ایامینــی؛تــوراوایشــانرا

کــهاوآمــرزگاررحیــماســت!واپســینســخنمــاســتایشخداونــدپــروردگار بــهمــانیــزبچشــاَند؛

جهانیــاناســت؛ودرودخــدابــرمحّمــدوخاندانــشبــاد!
بر اخالص لر لجطتی

کربوی که خدا از اج لرگذرل! حیدرقوی 

عو�ن ه راحب ا ال�ی ا هلل و ا�نّ ا�نّ

خبــردردنــاکفقــدانایــندانشــوربرجســتۀواالوازدســترفتــۀدانــشودیــن،صبــح

سهشــنبه4جمــادیاألولــیبــهســال1372بــهمــارســید.اوپــسازاداینمــازصبــحبــهســوی

کریمــشهجــرتنمــود.خداونــدروحــشراتقدیــسفرمایــد!شــرححــالمفّصــلوی پــروردگار

بــهخواســتخــدایتعالــیدربخــششــاعرانســدۀچهاردهــمخواهــدآمــد.

نامه از پی نامه

لج نرتــۀ پیرپــی از طــخنور قوی گفتــرر، اطــترل تحّمــد نّیــف زهااهّدیــن عرتوــی، تــدّرس عوــوم 

کــه لر آن لج، کترب تــرن اهغدیــا را بــااجان  لینــی لر لانشــکدۀ عرتوــِی بیــرجت بــه لطــم تــر رطــیده 

طــتوله اطــم. بخشــی از نرتــۀ نخســم اج چنیــن اطــم:

»مــنازفضــلشــمابســیدرشــگفتموآثــارویــادگارانافتخارآمیزتــانرافــراوانمیســتایم

کتــابشــکوهمند کــهدر ــیرا ونیــزمباحــثبیهمتایتــانونــکاتســودمندآشــکاروتابان
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کــهبــردیگــرتألیفــاتچیرگــی جاودانــۀشــماآمــده؛یعنــیتألیــفعظیــمویکتــایشــماالغدیــر

کنــارافکنــدهوحقیقــترابــهروشــنیو یافتــهوبــاآن،حجــابراازچهــرۀرویپوشــیدۀحــق

کردهایــد.پــسخداونــدشــمارانــگاهداردوبــرایــنتــالشسختکوشــانه درخشــندگیجلوهگــر

کــههمــوارهدر بــهشــماازجانــبصاحــبروزغدیــر،نیکوتریــنپــاداشراعطــافرمایــد؛تالشــی

کوششــیدرخــورســپاسخواهــدبــود.« کارینیــکو یــادنســلهاخواهــدمانــدو

گفتهاست: که تاآنجا

ــموتشــنگِی ــیراهیاب ــهامین م
ّ

ــانعال ــوارایموالم گ ــراه ــنآب ــهای ــهب ک ــدم ــۀخــوددی »وظیف

گرانبهــاوتحفــهای جــانواندیشــهامراازغدیــرزاللــشســیرابســازموســپسبــامجموعــهای

ــرفــرازمنبــر ایــنآبــراهبیــرونآیــموآنراب گوهرهــاوُدرهــایدانشــورمان،امینــی،از ارجمنــداز

ــاحکمتهایــی ــمت ــارنمای ــاننث ــگاهتدریــس،فراپیــشذهنهــایمــردموافــکارجوان وجای

ســودمندوحّجتهایــیقــویوشــعلهایدرخشــانوپرتــوینوربخــشبــرایایشــانباشــد.«

ویدربخشهاییازنامۀدومشبهتاریخ8شّوال1370چنینآوردهاست:

کتابــیاســتبــهحــقو آثــارحقیقــتوجاودانگــیاســت؛زیــرا گرانســنگاز »الغدیــراثــری

یــخوآبشــخوری صحیفــهایاســتبــهصــدقودیوانــیاســتازعلــموحکمــتوادبوتار

گــوارابــرایجوینــدگانحدیــثوفهــمآن،ومأخــذیبــرایجســتوجــودرحــوادِثیگانــه،

ومنبعــیفیضبخــشازدلیلهــاینورانــیوبرهانهــایقــویبــرامامــتصاحــببیعــت

کــهپاکتریــندرودهــاو گویــایفضیلــتاووامامــاننســلوی روزغدیــر_ســالماهللعلیــه_و

بهتریــنســالمهابــراووایشــانبــاد!

گــربیــاندرخشــان،دانــشســودمند،ســبکممتــاز،ادببهرهبخــش،دلیــلقنــاعزا، ا

بالغــتروشــن،حّجــتآشــکار،دیباچــۀتابــان،توانمنــدیریشــهدار،منطــقاســتوار،پژوهــش

مفیــد،تعبیــراعجابانگیــز،بیطرفــیصادقانــه،تــالشعظیــم،ورنجهــایفــراوانامینــی

نبــود،الغدیــرنمیتوانســتبــاایــنجامــۀپــاکوزیبــاوپوشــشپیراســتۀفــراخنــزدآدمیــان
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آِن مــۀامینــی؛ســتایشوهــزارســتایشاز
ّ

گــردد.پــسســپاسوهــزارســپاسازآِنعال عرضــه

ــرو ــدویراازاســالموپیامب ــارســودمندعلمــیاو!خداون ــهآث ــاب ــالشوجهــادوی؛ومرحب ت

ــد! ــاداشعطــافرمای خانــدانپیامبــرشنیکوتریــنپ

مــۀمــاامینــیمــرارخصــتدهــدتــابــهایــنمناســبت،ســپاسویــژۀخــود
ّ

کــهعال ســزااســت

ــِفیگانــۀالغدیــرو
ّ
کــهمــراشــرافتبخشــیدتــابــاشــخصّیتمؤل کســیدارم رانــزدویتقدیــم

کریمانــه،نّیتهــایبزرگوارانــه،ویاریگــریاشبــرای ایمــانراســخ،عقیــدۀخالــص،اخــالق

ــمو ــیعمــروعل گران ــانودســتوهســتیوبهرههــای ــاجــانومــالوزب حــقواهــلحــقب

عملــشآشــناشــوم.ازخداونــدبــرایویتوفیــقوتأییدورســتگاریوســعادتمندیآرزودارم.

آثــارویجرعــهبرگیــرموآنهــارانشــردهــم؛ازآدابــش کــهمــنبــرآنــمتــااز موالمــانامینــیبدانــد

نصیــببــرموترویجشــانســازم؛وازمعارفــشمایــهانــدوزمتــادرمدرســهواجتمــاعوفــرازمنبــر

رواجدهــم.«

نامه ای پربار

ــه  ک ــر رطــیده  ــه ت ــة اهکمیــم ب ــرس لّجاح زبیــدی، از نرحی ــر، طــومرن عّب ــه از اطــترل توان ــن نرت ای

تضرتیــن گاانســنگی لارل ج کتــرب اهغدیــا ج تالش هــری تــر لر تأهیــف آن را طــتوله ج توضــع جرتعــۀ 

کــاله اطــم. بخشــی از ایــن نرتــه چنیــن اطــم: لینــی لر باابــا آن را یــرل 

کــه گرامــییافتیــم کتابــی دهــایهشــتگانهاشورقزدیــموآنرا
ّ
اثــرشــماالغدیــررابــامجل

نشــانههایروشــنحــقوبرهانهــایتابــاندرمیــانآننهفتــهوبــردوســتیتانبــهاهــلبیــت

وجانبازیتــاندرراهاظهــارحــقومحــوباطــلداللــتدارد.

کــهشــمااثــریبــرایجامعۀاســالمیپدیــدآوردهایدکهپیشــینیان ســرورم!گزافــهنمیگویــم

کــه ازماننــدآندرماندنــدوچــهبســاپســینیانهــمازآنعاجــزخواهنــدبــود.ایــنهمــهتــالش

کــهدرراهژرفکاویوجســت ازموانعــی گــذر یــدهوایــنهمــه گذشــتهورز درطــولســالیان

کــهدرپــیاثبــاتآن وجــویبرهانهــاوحّجتهــایقــوی_کــهخــود،نشــانگرهدفــیاســت
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کــهایــناثــرراچنــانارائــهدهیــد ونشــاندادنــشبــهجامعــههســتید_جــزبدیــنمنظــورنبــوده

کــهشایســتۀآناســت؛وحقیقتــًابــهمقصــودخــوددســتیافتهایــد.

ازحقایــقمحجــوب پــرده کــه اســت تابــان گوهرهــای از لبریــز کتــاب ایــن ســرورم!

گمراهــان برمــیدارد؛وظهــورایــنحقایــقنیــزهــرباطــلآشــکاریرامحــومیســازد.چــهبســا

گرامــیراهجســتهوعقلشــانبازگشــتهاســت؛وچــهبســاشــیفتگاِنارائــۀ کتــاب نــورایــن کــهاز

ــد! ــزســرفرازییافتهان کتــابعزی ــهفضــلایــن کــهب پرچــمحــق
طومرن عّبرس لّجاح زبیدی

نرحیة اهکمیم
10 رتضرن 15/1370 ژجئن 1951

ــا ــرایم ــهب ــرازبرخــیبرجســتگانواســتادانیگان چندیــننامــۀدیگــردرســتایشالغدی

یــم. یــموازهمــۀآنــانســپاِسپیوســتهدار کــهانتشــارآنرابــهمجالــیدیگــروامیگذار رســیده

نامه هایی از عفک

نرتــه ای از شــرعا ارجمنــد، طــّید نعمــه طــّید حســون بّعــرج بــه تــر رطــیده کــه آن را بــر عبــررات پربرر 

طــتریش آتیز لر بــررۀ کترب تــرن اهغدیــا آغــرز کــاله ج بــر ایــن طــرجله لرآتیختــه اطــم:
ــه هیــچ دریایــی  ــو دریایــی اســت ک ــر ت ــر اســت. غدی ــا از آن کم ت ــه دری چــه غدیــری اســت ایــن ک

ــه آن فخــر بفروشــد. ــد ب نتوان
اگــر گویــی کــه دریــا بــا مرواریدهایــش فخــر می فروشــد، گویــم کــه در الغدیــر گوهرهایــی اســت کــه 

هیــچ مرواریــدی هماننــدش نیســت.

یــم. ــدبیاور
ّ
کــهآنرادرهمیــنمجل یــده ســپسآنرابــاابیاتــیپایــانبخشــیدهوامیــدورز

ایــنقرارنــد: آنابیــاتاز
الغدیــر کتابــی اســت شــكوهمند و بــس بــزرگ. بــه هســتی ام ســوگند! او در ایــن کتــاب بــه منتهــای 

آرزویــش رســیده اســت.
آفتابــی اســت روشــن کــه بــا نــور آن راه می ســپاریم، روی بــدان مقصــد کــه همــگان خواســتار 

نزدیــک شــدن بــه آننــد.
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ای عبدالحسین که همۀ کمال ها و رشتۀ ادب را در خویش گرد آورده ای!

چگونه تو را بستایم که تو شكوه عرب را زنده ساخته ای؟

ای عبدالحســین! خــدای چیــره، بــه حــّق شــكوه حســین، تــو را بــر جایگاهــی بــس بلنــد برنشــانده 

است.

پس ای سرور فضیلت مند که کردارت گرامی و اصل و گوهرت ارجمند است!

هالل کمال چندی در افق آسمان عراق پنهان گشت و از دیدگان ما نهان شد.

اّما آن گاه که مژدۀ الغدیر  رسید، آن هالل پس از چندی سر از پنهان گاه برآورد و برتابید.

چشمان خود را از کاسه درآوردی تا شب های شادمانی را برای این مردم بازآوری.

این کتاب غدیر آب گاهی است برای ما که جان های تشنه را شرابی گوارا می بخشد.

بــه خــدای غدیــر ســوگند! ایــن غدیــر از همــۀ گوهرهــای نــاب برتــر اســت؛ و ایــن جــای شــگفتی 

نیســت.
گوهر را  کجا رسد که از این غدیر  برگرفته شود؟ سیم و زر کجا و این غدیر کجا؟

ــار مشــابه پیشــی گرفتــه اســت. بــه حقیقــت، ایــن  ــر، کتــاب هدایــت اســت کــه از همــۀ آث ایــن اث
ــه. کتــاب چــون ســر اســت و آن هــا چــون دنبال

الغدیر را شفابخش خود یافتیم که رنج را می زداید و اندوه را دور می کند.
با این کتاب از هر اثر دیگر  بی نیاز می شویم و به کتابی دیگر نیازمان نخواهد افتاد.

اگــر بــا ایــن اثــر قصــد قربــت بــه خداونــد نمــودی، بــر تــو گــوارا بــاد؛ کــه نیكوتریــن مایــۀ نزدیكــی بــه 
خــدا اســت.

و اگر خواسته ای با آن به مقصودی برسی، همانا که به آن دست یافته ای.

کهبااینابیاتپایانشدادهاست: همونامهایدیگربرایمافرستاده
قحطی زدۀ تشنه کام را واگذار تا با درد خویش بمیرد و از جام پشیمانی جرعه برگیرد!

آیا از آب گاه غدیر بیرون می رود و به دنبال وهم ناصواب و سراب می گردد؟

با آن که جز غدیر هیچ آبی نیافته، آیا می پندارد می تواند تشنگی جانش را فرونشاند؟

بگــذار تــا در ایــن تشــنگی هــالک گــردد! رهایــش کــن تــا بــه همیــن زمیــن خشــک و تهــی خشــنود 

باشــد!

نامه ای دیگر

کــه یافــتنمودهایــم ایــننامــهراازشــاعرعلــویبزرگــوار،ســّیدیحیــیســّیدداوودشــرع،در
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چنیــنآغــازمیشــود:
حقیقــت بــرای جســتجوگرش روشــن و تابنــاک اســت، همچــون خورشــید کــه در میــان افــق پیش 

چشــمان مــا پیدا اســت.

ــرآن را همــراه  ــا کتابــش ســوره های محكــم ق ــه ب ــت از آِن کســی اســت ک در روزگار معاصــر، فضیل

کــرده اســت.

او جنــاب امینــی اســت کــه معجزه هایــش پدیــدار گشــته و در جهــان انســانی، نــور هدایــت شــده 

اســت.

کــهبیــشاز40  ســپسدرســتایشالغدیــرســخنانیآوردهوآنرابــاچکامــهایپایــانداده

کــردهاســت.انتشــارایــنچکامــهرابــه بیــتاســتودرآنازالغدیــروبرخــیمأخذهایــشیــاد

مجالــیدیگــروامینهیــم.

نامۀ سوم

ی،دریافتکردهایمکهچنینآغازمیشود:
ّ
ایننامهراازشاعرنوآور،یحییصالححل

با این کتاب گرامی ات راه هدایت را برای نزدیک شدگان به طریق، روشن ساختی.

و دروغ های انكارگران را چنان فاش کردی که راز نهفته برایمان هویدا گشت.

پایــانابیاتــیدربحــر ســپسســخنانیگوهریــنبــهنظــمونثــردرســتایشالغدیــرآوردهودر

َرَجزســرودهاســت.ازاوودوســّیدپیشــینســپاسپیوســتهداریم.

نامۀ چهارم

کــه تتــن  ایــن نرتــه را طــخنور شــرعا، شــیخ کرظــم آل حســن جنربــی، از عفــک باایمــرن باطــترله 

ــا آن را تی آوریــم: نظــم ج نث

مۀبرتر،شیخبزرگوارمان،شیخمحترمعبدالحسینامینی!
ّ

حضرتعال

کــهآنرابــا پــسازدستبوســیوعــرضســالمودعــایخیــر،ابیاتــیبرایتــانمیفرســتم

کــهبــزرگانفقــهو کتابــیتابــان انگیــزۀدینــیســرودهامودرپــیســتایشالغدیــرنبــودهام؛

گوهرشناســانادب فضیلــتودانشــورانبرجســتهازســتایشآندرماندهانــدونوابــغســخنو
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گشــتهاند؛پــسچگونــهشــاعریتوانــایــانویســندهایالهامیافتــهمیتوانــد ازوصــفآنناتــوان

کتــاببیماننــدرادســِتقــدرتوانگشــت کنــدوبــهژرفایــشراهَبــرد؟ایــن آنراوصــف

عنایــتوچشــملطــفرقــمزدهوپدیــدآوردهوصفحــهنهــادهاســت؛پــسخدایراســپاسکه

درموضــوعخــودبینظیــرودرخطــابخویــشبلیــغاســتوبــرمیانــۀهــدفنشســتهوچهــرۀ

کــه حقیقــتراپــردهبرگرفتــهوحجابهــایظلمــتواجحــافراازآنکنــارزدهاســت.حــال

کــهباطــلازپیــشوپــس چنیــناســت،مــننمیتوانــمچنیــنکتــابعظیمــیراســتایشکنــم

پــِسســتایشالغدیــر کیســتموچــهتوانــیدارمتــابتوانــماز درآنراهنــدارد.ســرورم!مگــرمــن

کــهقریحــۀشــاعرانوقلــمنویســندگاندرآنبــهعجــزنشســتهاســت؟ برآیــم

گــرخوشــایندســرورمانامینــیافتــد،بــهانتشــارآن کــها اّمــادوســتمــیدارمبــاایــنابیــات

لطــفورزد،نامــیجاودانــهبــهجاودانگــیغدیــرزاللمــانبــرایخــودفراهــمســازم:
برخی در بارۀ غدیر از من می پرسند و می گویند: پیش از امینی، غدیر کجا بود؟

گویم: غدیر در زندان گمراهی گرفتار گشته، در زنجیر دروغ و بهتان بود.

ــد فرمــود: دینــم را کمــال  ــدان گشــت؛ از همــان روز کــه خداون ــار زن از همــان روز ُخــم، غدیــر گرفت

ــیدم. بخش

و خدا امینی را به یاری خواند و ندا داد: آیا یاریگری هست؟ و او به سوی غدیر شتافت.

پس خدایش بهترین پاداش را عطا فرماید که حقیقت نهفته در قرآن مبین را آشكار ساخت!

اکنون الغدیر میان ماست که تبیین آن گنج های پنهان را با خود دارد.

در آن، هرچه جان ها خواهند و چشم ها از آن لّذت برند، می توان یافت.

به یقین این کتاب هم مایۀ شادمانی راستگویان است و هم سبب اندوه دروغ پردازان.

ای کتاب غدیر! از هنگامی که خواندیمت، همۀ قلب های اندوهناک ما را شادی بخشیدی.

زود است که بر پیشانی روزگار چون نوری بدرخشی و در همۀ دوران جاودانه بمانی.

سالم بر مؤّلف کتابی که فضلش بر مردان همۀ روزگاران پیشی گرفت!

شیخ کرظم آل حسن جنربی
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نامه ای ارجمند

م، حضات آیم اهلل حرج طــّید صدراهّدین  ّّ این نرته را طــرور بزرگوارترن، لانشــور باجســتۀ ح

صــدر باایمــرن باطــترله کــه لر قــِم شــاابم یربتــه طــکونم لاشــم ج لر همــرن شــلا بــه خــرک طــپاله 

شــد. خداجنــد رجانــش را قدطــی ج تــزارش را تربنــرک باترید!

عالی اسمه �ت �ب

مــه،حضــرتاســتادجنــابحــاجشــیخعبدالحســیناحمــدامینــی
ّ

شــیخمانامــامعال

کــهخداونــدســایهاشرابــرســرمســلمانانپایــدارداردوهمانندانــشرامیــانعالمــانو نجفــی

گرداَنــد! فاضــالنفــراوان

یافــت کتــابالغدیــررادر ــدنخســت
ّ
پــسازســالمعــرضمیکنــم:چــاپدومازمجل

کــهبــهراســتیبیــشازچــاپنخســتآندرنجــفاشــرف،شایســتۀقدردانــی نمــودمودیــدم

کــهمیــزاندلبســتگیامبــهآن گرامــیبنــگارم کتــاب بــارۀایــن اســت.میخواســتمنامــهایدر

کنــونبــاعــذرتأخیــر، ایــنآرزوبازداشــت.ا وجایگاهــشنــزدمــرانشــاندهــد؛اّمــاموانعــیمــرااز

بــارۀایــنموضــوعبــهحضورتــانعرضــهمــیدارم. ســخنیدر

کــهدرهیــچ ــدم ــهحــقدی ــهدســتشــوقواعجــاببرگرفتــموب گرانبهــاراب کتــاب ایــن

گوهــرومرجــانتابنــدهبــرآوردهای؛ودرهیــچمیدانــیبــه کــه یایــیفرونشــدهای،مگــرآن در

کــهبــه گــویســبقتربــودهای.درهــرموضــوع کــهازدیگــران تاخــتدرنیامــدهای،جــزآن
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ــه یــدهای،ب کــهدســتیاز ــههــرمــورد ــهحــقوصــوابرســیدهای؛وب پژوهــشپرداختــهای،ب

حقیقــتراهبــردهای.

کتــابالغدیــرگردآورنــدۀجســتوجــویکفایتگــر،دّقــتدرنقــل،حســِننقــد،واصالــت

کــههمــۀایــنویژگیهــارایــکجــاداشــتهباشــد.ویژگــی کتابــی کــماســت رأیاســت.بســیار

فــراز کــهدر کــهعبــارتاســتازبالغــتوزیبایــیبیــان پنجمــینیــزمیتــوانبدینهــاافــزود

همــۀایــنویژگیهــامیدرخشــد.

کــهانــواعفضیلتهــاومعرفتهــارادرآن کتــابالغدیــردائــرةالمعارفــیاســتاســالمی

کتابهــایپیشــینیافــتنمیشــود.ایــنجــایشــگفتینیســت؛زیــرا کــهدر میتــوانیافــت

مــهویکــیازافتخــاراتشــیعهوازســرمایههاینیکــویپایتخــتدانــشو
ّ

ــِفآن،امــامعال
ّ
مؤل

کــهنجــفاشــرفچیســت؟مدرســۀ دیــن،نجــفاشــرف،اســت.نجــفاشــرف!وچــهدانــی

کــهازآِنصاحــبوحمایتگــرش،موالمــان بــزرگدنیــایاســالمازحــدود1000ســالپیــش

امیرالمؤمنیــنعلــیبــنابی طالــب؟ع؟اســت؛همــاندروازۀشــهردانــشاالهــی.ســرورمان

گــربگویــم ــفازدانشآموختــگانبرجســتۀایــنمدرســهاســتوشــگفتنیســتا
ّ
جنــابمؤل

ایــن کتــابالغدیــردرحکــمرســالۀپایــانتحصیــلاویــاتــزتحصیــالتعالــیویاز کــه

ــانظــرخــاّصامیرالمؤمنیــن کــهمدرســۀعظیــمنجــفب ــهایــن ــاعنایــتب دانشــگاهاســت.ب

کتــابخــودراحدیــثغدیــرقــرار ــفموضــوع
ّ
گشــته،مؤل _بهتریــنســالمودرودبــراو!_برپــا

ایــن کــهدر کســی گوینــدۀآنو باقــیاســت،بــر گــردشروزگار کــهتــازمیــنوزمــانو داده

ــاد! ــندرودهــاوســالمهاب گشــته،پاکتری ــهویســفارش ــثب حدی

ــِفایــناثــرومــاراخیــردوجهــانوســعادتدوســرایعنایــتفرمایــد!ســالم
ّ
خداونــدمؤل

ورحمــتوبرکتهــایخداونــدازآِنویبــاد!
طّید صدراهّدین صدر

قِم شاابم یربته
24 ربیع اهّثرنی 1372



115 د لهم
ّ
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عو�ن ه راحب ا ال�ی ا هلل و ا�نّ ا�نّ
اصالحگــری، پیشــوایان شــکوه، ســرافراز ســروهای بســاط روزگار کــه نداشــتیم گمــان
کانهــایتقــوارادرهــمپیچــدوایشــانرادرمســیرحرکــتآهســتۀخویــش کاخهــایدانــش،و
یکایــکازمیــانبــرداردوجامعــۀاســالمیراهمپیمــاِننابــودیوویرانــی،وهمــدمرنــجو
کــردوچندیــنتــنازپیشــوایانمذهــبو کــهسرنوشــتمــاراغافلگیــر گاه ــاآن ماتــمســازد؛ت
اثرگــذاراندرتفّکــرصحیــحدینــیوجایگیرنــدگاندرمکانــتتهذیبفرهنگواالیاســالمی
کــه گرفــت.آخریــنایشــان،ســرورمانآیــتاهللشــریفبزرگــوار،ســّیدصــدربــود راازدســتمان
کوتــاهیــاد کــهدیگــربــاربــاایــنســخنان کنــونالزمدیدیــم ایــننامــۀســتایشرانگاشــتهاســت.ا
کنیــموازجایــگاهواالیاودردانــشودیــنتقدیــرنماییــم.شــرححــال جاودانــهاشراتــازه
یــم.ویکــهخداونــد مفّصــلویرابــهجــایخــوددربخــششــاعرانســدۀچهاردهــموامیگذار
روانــشراقدســیگرداَنــد،درروز20ربیــعاألّول1373وفــاتیافــت.والحــولوالقــّوةاالبــاهلل.

مۀیگانه،حّجتاالســالموالمســلمینشــیخ
ّ

ســخنیازشــیخماندانشــوربرجســته،عال

کــهخداونــدروزگارفیضرســانیاشراپاینــدهدارد! مرتضــیآلیاســینکاظمــینجفــی

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

مۀتواناوپژوهندۀبزرگ!
ّ

جنابعال

سالمورحمتوبرکاتوآمرزشودرودهایخداوندبرشماباد!

تا یافتهاند توفیق که باشند کسانی کتابت گرامی خوانندگان میان در گر ا بعد؛ اّما

از کنند،مندرزمرۀآندسته توبیان بانامالغدیرنزد تابناکت اثر احساسخودرادربارۀ

کتاب این دربارۀ احساسشان بیان از خویش عجز به اعتراف جز راهی که خوانندگانم

گویند.این کهبهتریناحساسخویشرادربارۀآنوا گرچهبسیاردوستمیدارند ندارند،

کهدربیاناحساسخوددچارمشکلهستند؛بلکهازاینجهتاست ازآنروینیست

کهاحساسشانازحّدبیاندرگذشتهونمیتوانندآنرادرتنگنایاینسطرهابگنجانند،هر

کهازسرورانیستایشهایی گردانند.بسا کهبهدوردستیادورترینحّدممکنقلم چند
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کهتاحّدتوانقلمبهتقدیر گفتهام کتابارجمندتاندیدهامودردل،شکرشان گرانبهابر

گرچهبرخیدرواالیی کههیچیکازاینسخنان_ گفت کارپرداختهاند؛اّماباید ازاین

معناوشخصیت،ازدیگرهاممتازاست_همپایحّسبهطغیاندرآمدۀمندربرابراین

کوتاهازآن کتابنیست،مگراندکیازبسیاری؛وپابهپایآننتواندشد،مگرتااندازهای

کهبایدپیشازرسیدنبهایننهایتدوردستپیمود. مسافتهایبسدور

کــهدرایــنجــابایــدزبــانرافروبســتوتنهــابــهناتوانــیدربیــان ازایــنروی،تردیــدنکــردم

اعتــرافنمــود.ایــناعتــرافمایــۀکاســتیوشــرمندگینیســت؛زیــرادرواقــعبهمعنــایاعتراف

کــهخداونــدبــرایدیــن گروهــیخــاص بــهناتوانــیازمعجــزهآوردناســت.آیــاجــزپیامبــرانیــا

خویــشفراهــمآورده،کســیمیتوانــدمعجــزهآوَرد؟مقصــودمهمــانگروهــیاســتکــهخداونــد

مقــامپیامبــریبــهایشــاننــداده؛اّمــانشــانۀخویشرابهدســتآناننهاده؛چنانکــهاینکتاب

رابــهدســتتــوپدیــدارســاختهتــانشــانۀجاودانــشدرطولروزگارانباشــد.حقیقتــًااینکتاب

کــههمــوارهســمبلنبــوغدرخشــانوبیهمتایــتخواهــدبــود،هــرگاه نشــانۀجــاودانتــواســت

کندوقلمدرخشــانتازخاللســطرهایروشــنش صفحاتتابانآنبراینســلهاجلوهگری

بتابــدومیــزانرنــجوزحمتــتدرراهحــقازالبــهالیسختکوشــیهایشنمایــانگــردد؛همــان

کــهرزمآوردلیــروپهلــوانیــورشآوربــرای کــهبــراییــاریاشازجــایَجســتی،چنــان راهحّقــی

دفــاعازحریمــشوپاســداریکرامتــشازجــایمیجهــد.پــسایــنرســتگاریبــزرگبــرتــوگــوارا

کــهتــورایکــیازقهرمانــاِنمؤمنــانویــاورانایــندیــنســاختهاســت.خــدایتعالــیرابــه بــاد

حــّقمحبوبتریــنوعزیزتریــِنآفریــدگاننــزدویفرامیخوانــمتــاعنایــتخویــشرابــرتــوپاینده

فرمایــدکــهایــنکاررابــهپایــانوایــنراهرابــهانجــامرســانی؛کــهتوفیقبخــشهمــۀاینهااســت

ــدازآِن ــنازلطفــشدورنیســت.درآغــازوانجــام،ســالمورحمــتوبرکتهــایخداون  وای

شماباد!
تاتضی آل یرطین
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مرتضی
دودانشــوربرجســتۀحّجــت کــهایــنســتایشنامهرانگاشــته،بــرادِر شــیخمــامرتضــی

ــد
ّ
کــشدرآغــازمجل کــهیــادجــاودانوپا اســت؛یکــیآیــتاهللشــیخمحّمدرضــاآلیاســین

هشــتمگذشــت.وی_کــهروانــشقدســیبــاد!_بــهســال1297زادهشــدودر28رجــب1370 

یــخوفاتــشرا وفــاتیافــت.خطیــبنــامآور،شــیخمحّمدعلــییعقوبــینجفــی،مــاّدۀتار

چنیــنســرودهاســت:
ــش  ــه ستایش ــوگ وی ب ــن در س ــش و دی ــردان دان ــن رخ داد و م ــرگ ابوحس ــا م ــن ب ــت دی مصیب

برخاســتند.

در ایــن مصیبــت، ســوره های قــرآن، حمــد و یاســین، هــم بــه نالــه درآمدنــد. تاریــخ وفاتــش را از 

ایــن عبــارت برخوان:»امــروز روز انــدوه رضــا اســت از آل یاســین.«

گرانبهــای»صلــحالحســن«ازاواســت؛ کتــاب کــه دیگــریشــیخراضــیآلیاســیناســت
ــِفآن

ّ
کــهحقایــقودقایــقدینــیوعلمــیوتاریخــیرادربــرداردوازمیــزاندانــشمؤل کتابــی

وبهرهمنــدیاشازفضیلتهــاوپیشــگامیاشدرعرصــۀبیــانوتوانمنــدیاشدرتألیــفو
گرداَنــد!_بــهســال گیــن نبوغــشدرادبحکایــتمیکنــد.وی_کــهخداونــدمــزارشراعطرآ

1314زادهشــدودراواســطذیقعــدۀ1372وفــاتیافــت.

تــۀ ثقــۀ بضیوم تنــد، طــّید تحّمــد برزنــد طــّید بزرگــوار حضــات آیــم اهلل طــّید 
ّ

نرتــه ای از عال

تلــدی حســینی شــیاازی کــه طــالم خــدا بــا پــدر ج پســا بــرل!

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی
گفتــار اســتوار در زندگــی ایــن جهــان و در آن جهــان برجــای و  کــه ایمــان آوردنــد، بــا  کســانی را  »خداونــد 

اســتوار می دارد.«]ابراهیــم/27[

کــهنامــهایســپاسآمیزومحّبتخیــزبــرایشــیخخــود، همــوارهدرجانــممیگذشــت

ــدمســلمانان مــۀفضیلتمنــدحّجــتمجاهــدونابغــۀروزگار،امینــِیامیــن_کــهخداون
ّ

عال

رابــاویعــّزتبخشــد!_بنویســموســپاسوســتایشپیوســتۀخــودرابــهمحضــرویتقدیــم
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برابــرایــنقهرمــاندانــشوفضیلــت،ازادایوظیفــه کــهمیدانســتمدر دارم؛اّمــاازآنجــا

کاربازداشــتهمیشــدم. ایــن قاصــرهســتم،از

فــّنتوصیفگــری توصیفگــرســتاینده،ازدرکویژگیهــایاوناتــواناســت،هرچنــددر

بســیپیشــینهداشــتهباشــد.

کنــونقلــم کارســوقداد.ا کریــمویمــرابدیــن اّمــااعتمــادمبــهلطــفجمیــلوخــوی

کارمیبنــدم؛شــایدحاجتــمرابــرآوَرد؛وازفکــرخویــشفــراوان خویــشرابــههــرچــارهوفــنبــه

کاردارم، کــهبــهایــن کــهنیــازمرابرنمــیآوَردوبــاهمــۀشــوقی مــددمیجویــم؛اّمــامیبینــم

برابــرآنبزرگدانــایبرجســتۀیگانــهفــاشنمیســازد. نهفتههــایدرونــمرادر

ــدیاز
ّ
کــههــرگاهمجل کتابــی گرانمایــهاترابــهدّقــتدیــدم؛ کتــابارجمنــد ســرورم!

آنجلــوهمیکنــد،دلهــابــهســویشاشــتیاقمییابــدوجانهــابرایــششــوقمیگیــردو

گشــادهمیگــرددودرجــوارآن،آرامــشونشــاط ســینههابــافراخــیورغبتــیبیپایــانبرایــش

بیــان کتــابرادرموضــوعخویــشیگانــهیافتــم،هــمدرچینــشنیکــووهــمدر مییابــد.ایــن

ــع،دانــشســودمندسرشــار،اســلوباعجابانگیــز،نظــم اســتوار،ســبکزیبــا،موضــوعبدی

کــهحــقازآنمیتــراودوراســتی گونــهای ابهــاموپیچیدگــی؛بــه برجســته،وپیراســتگیاز

درآننمایــاناســت؛نشــانههایشبرپــا،آیاتــشروشــن،رهنشــانهایشآشــکار،حّجتهایــش

ــرایشــیعیانبرهــانحّجــتآوری،پشــتوانۀ کتــابب نیرومنــد،وراهــشاســتواراســت.ایــن

آیــات آن، کــهدر اســت بســاطپیشــرفت،وصحیفــۀشــرافت ترّقــی، نردبــان رویارویــی،

کنــارهــمآوردهایوبــاآن،تمّدنــیبــاجایــگاهواالوجاودانگــِی گرانبهــارا اســتواروبّینههــای

کــههمــوارهبــهاذنپــروردگارشثمــرخواهــد همپــایآســمانهاوزمیــنپدیــدارســاختهای

کــههمیشــهســودمندخواهــدبــود.خــداتــورابــرای داد.خداونــدقلــماســتوارتراپــاداشدهــد

نبــرددرعرصههــایحــقوراههــایهدایــتوطریقهــایدیــنراســتمســتقیم،نیکــوآزمــود؛

ــرآوردی کنــدیواصلــشراب پــسراهروشــنراآشــکارنمــودیوریشــههایباطــلراازبنیــان

ــرزمیــنخوابانــدیوناراســتِی گوششــانراب وبدعتهــایباطلپیشــگانرارســواســاختیو



119 د لهم
ّ
تّو

کــه تــوهســتی کار کننــدۀایــن اخبارشــانرافــاشســاختی.ایــنمایــۀشــگفتینیســت؛زیــرا

گزیــدهایو ــردروازۀشــهردانــشپیامبــرواال؟ص؟منــزل درســرزمینمقــّدسســکونتداریوب

همــوارهبــدانجــایرفــتوآمــدداریوازآبشــخوردانشسرشــارگواراوجوشــندهوپیراســتهاز

کــهبینــیهمــگانرابــهخــاکمالیــدتــابــهیگانگــی ناصافــیاشســیرابمیشــوی.ازانســانی

کــهدرمدرســۀبــزرگودانشــکدۀ گواهــیدهنــد،شــگفتنیســت خــداونبــّوتمحّمــد؟ص؟

گــروهنفــاقبــهجهــاد برابــر کــهبــاقلــمخویــشدر جهانــیودانشــگاهازهــرشکســیتربیــتیابــد

کــه کســی گواهــیدهنــدعلــیامیرالمؤمنیــنولــّیخداونــداســت.از کــه گاه برخیــزدتــاآن

کــهدرمرزهــایســرافرازســرزمینخویــش پاســدارحریــممســلمانانبــود،شــگفتنیســت

کــه کــهبــاباطلپیشــگانبســتیزدوریســمانهاوعصاهــایسحرآمیزشــانرا مرزبانــیبگمــارد

کارهــایســاحرانه کــهایــن چــونمــاریبــرزمیــنســینهمیکشــد،ازمیــانبــرداردونشــاندهــد

ــرد. ــهجایــینمیَب راهب

کــهاثــربدیــعتــوکتابی ایشــیخبزرگــوارمــا!خداونــدتــوراپــاداشواجــربســیارعطــافرمایــد؛

کــهنــهتنهــابــهدفــاعازپیامبــرپــاکوخانــدانرســالتوجایــگاهفــرودوحــی گشــته مقــّدس

کــهدانشــیسرشــار، وتطهیریافتــگاِنخداونــدمیپــردازد،بلکــهدائــرةالمعارفــیبــزرگاســت

حقایقــیتابنــاک،نکتههایــیدقیــقولطیــف،وادبــیبرجســتهرادربــرداردوهــرچــهجانپــرور

کتــابنیــازمبــرمداشــت؛ ــهایــن وچشــمنوازباشــد،درخــودنهفتــهاســت.جامعــۀدینــیب

ــاتأییــد ــانبگشــاید.همــوارهب ــهحــقزب گمراهــی،ب کــهدرایــنســدۀسراســرجهــلو ــی کتاب

کــهبــاجــانو روحالقــدسهمــراهباشــیوبــهخیــروصــالحوچــراغتابــاناّمــتاســالمبمانــی؛

کتابهــای کتــابعزیــزتبــر قلــمپــاکخویــش،درخدمــتاســالمومســلمانانهســتیوبــا

کــهپــروردگارجهانیــاناســت؛و پیشــینوموجــودچیرگــییافتــهای!ســپاسازآِنخداونــدبــاد

ســالمورحمــتوبرکتهــایخداونــدبــرشــمابــاد!
اّول جمرلی اهّثرنی 1373

کربال /تحّمد بن تلدی حسینی شیاازی
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ستایش های گرانقدر
)1(

بازمانــدۀپیشــینیان بزرگوارمــان، ازشــیخ گوهربــار و پــاک کرامتپذیــری،ســخنی بــا

ــی_خدایــشحفــظ ــزرگتهران ــاب صالــح،حّجــتاإلســالمحضــرتآیــتاهللحــاجشــیخآق

یافــت یعــةإلــیتصانیــفالّشــیعه«در ر
ّ

گرانســنگوارجمنــد»الذ کنــاد!_وصاحــبتألیــف

نمودیــم.اوراهــزارانســپاس!

)2(

نامــهاینیکــوواعجابانگیــزازراهفضــلولطــف،ازســّیدفضیلتپیشــه،همپیمــاِن

کربــالی پارســاییوتقــوا،ســّیدنورالّدیــنموســویجزایــری،ســاکن یــاِر فضــلوراســتی،

یــم. شــرافتیافتــه،بــهدســتمــارســیدهاســت.ازاوشــکروســپاسپیوســتهدار

)3(

نامهایگرامیازسّیدیگانه،نسخۀفضیلت،شکفتنگاهدانشوادب،سّیدجاللالّدین

کهادباعجابانگیزهمپای موسویطاهری،ساکنقِمشرافتیافته،بهدستمارسیده

بالغتوفصاحتازآنمیجوشد.اورابرقلماستواروسّیالشسپاسباد!

)4(

گوهریــنازصاحــبفضیلــتوادبسرشــارو ســخنیســتایشآمیزبــانثــراســتوارونظــم

مــۀیگانــه،شــیخمانشــیخهــادیمرنــدیغــروی،
ّ

پارســایِیبرجســته،شــیخموســیفرزنــدعال

بــهدســتمــارســیدهاســت.خداونــدایــنپــدروفرزنــدراحفــظفرمایــد!

گرامــیرابیــاورم.توفیــقاز دهــایدیگــرمتــنایــننامههــای
ّ
کــهدرمجل شــایدتوفیــقیابــم

آِناواســت. خــداوســپاساز



د یازدهم
ّ

مجل

نامه ای ارجمند

ــم، نیکــو انســرن روزگرر، تریــۀ بخــا عرهمرن لوران، طــّید عوــی برنی اصفلرنی،  ّّ تــۀ ح
ّ

طــّید عال

یکــی از اطــترلان باجســتۀ نّــف اشــاف _ کــه بضــل ج بوندایش پرینــده برل! _ ایــن نرتــه را از راه هسف 

بــاای تر نگرشــته اطــم:

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

کهروزگارشپایندهباد! مۀمجاهدبزرِگحّجت،امینی
ّ

شیخما،عال

کــهخــدای ــابعــد؛یکــیازدرخشــندهتریننــکاتپذیرفتــۀعقلهــایســالمآناســت اّم

گســترۀمعــارفواحــکامبــرایآفریدگانــشقــراردادهتــاپــس تعالــیحّجتهایــیرســادر

کــهاثــرشــماراوارســی کســی ازآن،هیــچحّجتــیبــرایمــردمبــرخداونــدباقــینماَنــد.بــر

کــهایــننتیجــۀمبــارکقلــمشــماازروشــنترینمصداقهــایآن کنــد،پوشــیدهنمیماَنــد

کــهشــمادرمهــددانــشعلــویتربیــت حّجتهــااســت؛وچگونــهچنیــننباشــد،حــالآن

یافتــهودربســترفرهنــگدینــیبــرآســتانۀدروازۀشــهردانــشپیامبــربزرگــوار؟ص؟درسآموختــهو

همــۀراههــایآنرابــهخبرگــیآشــنایید؟خداونــدبــرهمــۀمســلمانان،بــهویژهشــیعیانآلاهلل،

کــهشــماراتوفیــقبخشــیدهتــابــرایاثبــاتحقیقــتمحــضاحتجــاجنماییــدو مّنــتنهــاده

ــارآنجماعــت کــهدرســدههایپیشــینمیــانآث بافتههــایقلمبهمــزدانوزشــتگفتارانرا

گــردآمــده،باطــلســازید.

شــمابــهســببمیــلفــراوانبــرایارشــادســودمندوحّجــتآوریســالموبــرایحفــظ
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ازآنچــه کینهانگیــزیوخدشــهدارشــدنعواطــف،حّتــی از وحــدتاســالمیوپرهیــز

پــردهدارانوحــیومعدنهــایاهــلبیــتپــاکپیامبــرورهــروانآثارشــانبــهمــاوشــمارســیده،

کــهبــرشــماایــنجامــۀاالهــیرا تــاانــدازهایچشــمپوشــیدهاید.منــّزهاســتخداونــدی

کســانی کــهدرمیــانهمــۀآنبرجســتگان،ویــژۀشــماشــدهاســت؛همــان پوشــاند؛جامــهای

کار کوشــشبــه کــهپیــشازشــمابــهنبــردواحتجــاجدرراهحــقپرداختنــدوفــراوانتــالشو

بردنــدوخــودرابــرایپژوهــشوژرفکاویبــهرنــجافکندنــدوبــاباطــلســتیزیدندوحّجــترا

ــد. گــوشوحضــوراســت،راهرابازنمودن کــهصاحــبقلــبو ــرایهــر ــدوب کردن تمــام

گــوارا گــویســبقتربودهایــد. آری؛ایصاحــبغدیــِرفیضبخــش!شــمادرایــنزمینــه

گردنــد؛ومبــارکبــادبــرشــماایــن کــهبدیــنغدیــررهیابنــدوازآبشــخورآنســیراب بــادآنــانرا

یــادوســپاسخواهــدبــود! کــهتــاابــدجــاودانودرخــور جایــگاهبــاالوموهبــتواال

کنــدهدرنهانــگاهمتــونرابدیــن نــکاتپرا کــهبســیاریاز بــههمــۀاینهــابایــدافــزود

گوهریــن،واســلوبیاســتوار بیانــیبدیــع،چینشــی بــانظمــیشــیوا، و مجموعــهراهداده

ایــنپژوهشهــایواال گاهــیاز کــهبــرایآ یافــت کنــارهــمآراســتهاید.ازاینهــامیتــواندر

واســتداللجســتنبــهآنهــا،آنهــمبــهتنهایــیوبــدونیــارویــاور،چــهرنجهــایفــراوان

تــوّکلنمــودهو ایــنراه،تنهــابــهخــداییگانــۀبینیــاز درســالهایپیاپــیبردهایــد؛ودر

ــاری ــهدامــانموالمــانامیرالمؤمنیــن؟ع؟توّســلجســتهوازمحضــرقدســیاشی ــهب معتکفان

گرفتهایــد.

کنــدودیگــرانرابــاشــمایــاریدهــدوایــن کــهشــمارایــاری یــم ازخداونــددرخواســتدار

اثــرراراهنمایــیدرخشــانونــوریپرتوبخــشدرمســیرحــقوصــراطمســتقیمســازد.خــدای

ســبحاندســتگیروپشــتوانۀشــماباشــد!ســالمورحمــتوبــرکاتخداونــدبــرشــمابــاد!

کمترین: طّید عوی برنی اصفلرنی
15 شعبرن اهمعّظم 1375
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برگی سپید

ــم، طــّید تیــرزا تحّمدعوــی قرضی طبرطبریــی، لریربم  ّّ تــۀ ح
ّ

ایــن نرتــه را از طــّید یگرنــه ج عال

نمولیــم کــه همــواره پاتوابکــن عوــم ج الب، ج چــااغ بضیوــم ج جاالیــی اطــم:

نام خدا بهتریِن نام ها است

مــۀبرتــرمــا،افتخــارشــیعه،حّجــتاالســالموالمســلمین،آیــتاهللمحتــرم
ّ

حضــرتعال

جنــابشــیخعبدالحســینامینــیکــهخداونــدســایۀبلندشرابرســرمســلمانانپاینــدهدارد!

کــه گرانبهــا کتابــی ــددهــماثــرجاودانــۀالغدیــرپیــشرویمــناســت؛
ّ
چــاپدومازمجل

مــۀمــاآنراپدیــدآوردهودراســالمتــاامــروزهماننــدشتألیــفنگشــتهاســت.
ّ

قلــمشــیخعال

ــت ــهدّق ــرواعجــابدرآنب ــدۀتقدی ــادی کتــابجلــبشــدوب ــن ــهای ــهنظــرمب ک ــس ازآنپ

کــهچیــزیجــزدوســتِیحــقواهــلآن،وبزرگداشــت نگریســتم،انگیزشــیدرمــنپدیــدآمــد

حامیــانویــاوراندیــن،بــاآنآمیختــهنیســت؛وعاملــینــدارد،جــزادایوظیفــۀدینــی.بــاایــن

کــهنشــانگرمیــزانشــادمانیمــناز گفتــارخویــشرابرایتــانبنویســم انگیــزش،بــرآنشــدمتــا

کــهازادای برابــرآناســت.البّتــهاعتــرافمیکنــم ایــناثــروبخشــیازاحساســاتنهفتــهامدر

کــرد، کــههــرگاههمــۀچیــزیرانتــواندرک نیــزناتوانــم؛اّمــاازآنجــا اندکــیازســپاِسدرخــور

ــان ــرایــنجهــادرابــهحضورت براب ــارهایازاحســاسخویــشدر اصــلآنرانبایــدرهــانمــود،پ

ــادانــشجوشــان،فکــرصائــب، ــممــیدارم؛ایــنجهــادپیگیــرونبــردپیوســته،همــراهب تقدی

رأیدرســت،بیــاناســتوار،اســلوبدلانگیــز،نظــمعالــی،حّجــتقــوی،دلیلهــایپابرجــا،

گرایشــی کوبنــده،برهانهــایقناعــتزا،فرهنــگواال،و نشــانههایروشــن،حّجتهــای

کامــلعلمــی. ط
ّ
دینــیبــانقــدیپــاک،بیانــیاعجازانگیــز،وتســل

کــی کــهخداونــدناپا بــاهــواداریخالصانــهازاهــلبیــتپــاکقلــممیزنــی؛همانــان

کامــاًلطهارتشــانبخشــیدهودوستیشــانرابــرایهمــۀمــردمواجــب راازایشــانزدودهو
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نمــودهوآنرارســالتبازپســینقــراردادهاســت.قلــممیزنــیوتألیــفمیکنــی،حــالآن

ــابراآشــکارمیکنــی.شــماحّجــتقــوی،دلدلیــر، کــهدلیــلقناعــتزامــیآوریوحــّقن

جــاننیرومنــد،ســخناســتوار،ودســتیتابنــاکدرمحــوباطــلونابــودیشــبهاتوســرافراز

ــد. ی ســاختنســخنحــقدار

گیــر،واّمــتمســلمانو شــمابــاایــنصفحــاتدرخشــانوســطرهایتابــانوســخنانفرا

جامعــۀعلمــیمذهبــیهدیــهعطــانمودیــدواّمــترابــهیکپارچگــیوآویختــنبــهریســمان

کــهازهیــچسرزنشــی بــیآن گسســتناپذیرفراخواندیــد، والیــتعتــرتورشــتۀاســتوار

کینهتــوز ــدســودبخش،رســواگریهایزادۀزنجگرخــوارودشــمن
ّ
ایــنمجل بهراســید.در

ــهپادشــاهی ــوداوب گناهآل ــادســت کــهخالفــتاســالمیب ــانســاختهاید؛همــو اســالمرانمای

کســراییتبدیــلشــد.شــماازننــگنهفتــۀســتمهایوی ســتمگرانهوحکومــتقیصــریو

یــخاو گمراهیهــاوبدعتهــاوجنایتهــاوســتمهایصفحــۀســیاهتار پــردهبرداشــتیدو

کشــیدهنشــد؛ســتم رانشــاندادیــد.بــهخــداســوگند!اســالمجــزبــاســلطنتویبــهتباهــی

کشــیده ــت
ّ
وتجــاوزجــزبــاحکومــتاورواجنیافــت؛اّمــتصالــحجــزبــاقــدرتویبــهذل

بــهانحــرافنگراییــد.شــما ــاز گســتاخپــردهدربدعتپــردازهوسب ــاایــن نشــد؛ودیــنجــزب

گرفتــنقوانیــن پســتیهاوزشــتکاریهاونفــاقوسســتشــمردنامــرونهــیخــداوحقیــر

گرفتــهبــود،آشــکارنمودیــدوخدمتــی کــهویپیــش وشــرایعورســوموآموزههــایدیــنرا

کــهازایشــاندفــاعورزیدیــدوحریمشــانراپــاس کردیــد؛بدیــنســان بــزرگبــهخانــداننبــّوت

ــدوجــّد ــابخــداراپشــتســرافکْن کت ــه ک ــد؛دشــمنی کردی داشــتیدودشمنشــانرارســوا

واالیــمامــامپــاکمجتبــی،ریحانــۀپیامبــرونــوادۀجانفدایــشرابــهقتــلرســاْند.شــمارابــرهمۀ

کــهمــننیــزازایشــانهســتم،حّقــیعظیــماســت.خداونــد اّمــت،بــهویــژهبــرخانــدانحســنی

شــماراازپیامبــروخاندانــشپــاداشخیــرعطــافرمایــد!

کــهاز گرامــیرابگــزارم،حــالآن شــیخبرتــرمــا!مــنچگونــهتوانــمحــّقایــندائــرةالمعــارف
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نیکــوآثــاردانشــگاهبــزرگعلــمودیــن،نجــفاشــرف،اســتوبــانظــرعنایــتصاحــببــزرگ

مــۀبــزرگ!پــس
ّ

وپاســدارحریمــش،موالمــانامیرالمؤمنیــن؟ع؟ســامانیافتــهاســت؟ایعال

کــردمو گرانبهــاجســتوجــو کتــاب دهــایایــن
ّ
کــههــرچــهدرمجل جــایشــگفتینیســت

یــدم،بــههیــچاشــتباهیــاحّتــیســهویکوچــکدربیــان کاو صفحاتــشرابــادّقــتواندیشــهوا

کــهبــهســادگیتــوان یــخوشــعروشــرححــالواخبــاردســتنیافتــم؛وایــنچیــزینیســت تار

ــد،ایــن
ّ
کتابهــایبــزرگبــاچندیــنمجل کــهدر گذشــت.بــهنــدرتپیــشمیآیــد ازآن

ویژگــیبــهچشــمخــوَرد.ایــننیســت،جــزبــهتأییــدوعنایــتویــژۀخــدایتعالــیبــرایشــمادر

کــهبــاشــماآشــنااســت،ایــنتأییــدوعنایــترادروجودتــان ایــنتــالشخیــرســودبخش؛وهــر

دیــدهاســت.خداونــدشــماراراهنمــایعلــمودیــننــگاهداردواســالمومســلمانانرابــاشــما

زندگــیبخشــد!
تحّمدعوی قرضی طبرطبریی

15 شعبرن 1375

کــه حضــات اطــترل بــزرگ عالءاهّدیــن خّرجبــه، لانش آتوختــۀ األزهــا تصــا ج قرضــی  گفتــرری 

تحکمه هــری شــاعی عــااق، از راه تفّضــل بــاای تــر باطــترله اطــم:

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

کنــدوروزگارش کــهخدایــشحفــظ مــۀبزرگــوار،شــیخعبدالحســینامینــی
ّ

حضــرتعال

گرداَنــد! رابلنــد

سالمورحمتوبرکتهایخداوندازآِنشماباد!

ــهدســتشــمارســد ــیب کــهایــننامــهامدرحال ــابعــد؛ازخــدایســبحانمیخواهــم اّم

کــهدروساألزهــربــرمــن کامــلباشــید.ایاســتادبزرگــوار!درحالــی کــهدرتندرســتیوآرامــش

کــهنمیدانــمچگونــهدســتدادوتوانســتمبــرآنچیرگــیغالــب چیرگــیداشــتوبــاتوفیقــی

آثــارش کــههنــوز گرفــت کتابتــانالغدیــرراخوانــدمومــرادهشــتیفرا ــداز
ّ
آیــم،شــشمجل
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مــهای
ّ

ــقعال ــانیــزچنیــنمحّق کــهدرروزگارم گمــاننمیکــردم ــرا دروجــودمپیــدااســت؛زی

کــههّمــتپایــداروعــزمشمشیرآســایخویــشرایکســرهبــرایدفــاعازمذهــب پدیــدآیــد

کنــد.آری؛ برابــرتیرهــایســختوتهمتهــایپیاپــیازروزگارانپیشــینصــرف خویــشدر

کــهماّدّیــاتســربــهطغیــانبرداشــتهوشــتابدرتألیــفو ایــنروزگار گمــاننداشــتمدر

کــهبــهتنهایــیهمچــونیــک ســطحیگریدرپژوهــشوبررســی،نشــانۀآناســت،مــردی

گروههایــیازبرجســتگانریشــهداردر کــه اّمــتاســت،برخیــزدوایــناثــرارجمنــدراپدیــدآوَرد

ــدارســازند! ایــنعلــم،نمیتواننــدماننــدشراپدی

کردهایــدوتحقیقــات کتــابیگانــهصــرف کــهبــرایایــن بــهحقیقــت،اعجــابازتالشــی

کــهبرخــی علمــیخیرهکننــدهوپژوهشهــایالبــهالیآن،مــراســختدربرگرفتــهووامــیدارد

ــه کــسب ــههــر ک ــاننمیکاهــد؛ کتابت ــهازشــأن ــهالبّت ک ــانعرضــهدارم ــهحضورت ــکاتراب ن

کــهصــدای ایــناثــربکاهــم؛ گیــرد.مــنهرگــزنمیخواهــمازقــدر تألیــفپــردازد،آمــاجنقــدقــرار

گوشــمطنینانــدازاســت:»و از مــردم چیزهایشــان را مكاهید!«]هــود/85[ کریــمهمــوارهدر قــرآن

هنگامــیکــهدرقاهــرهایــنکتــابرامیخوانــدم،بــرکاغــذیآننــکاترانگاشــتم؛اّمــاجایش

کــهآننــکاتچنــدانمهــمنیســت،مگــریــکنکتــه کنــونمیگویــم رابــهفراموشــیســپردهاموا

ــدششــم،ازبســیاریماجراهــاو
ّ
کــههمچنــانذهــنمــرابــهخــودمشــغولداشــتهاســت:درمجل

کتابهــایاهــلســّنتوبســیاریازآنهــانیــزدر کمــالصّحــتودر کــهالبّتــهدر حــوادث

کــه کردهایــد؛اّمــامــنبــرآنــم مطالعــاتخودمــانبــهچشــمآمــده،بــاعنــوان»نادانــیعمــر«یــاد

کــهمیلیونهــامســلمانبــهدیــدۀاحتــراموبزرگداشــتدراو ایــنعنــواندرحــّقشــخصّیتی

مینگرنــد،ناصــوابوســختاســت.

مــراتشــنگیوشــورواشــتیاقیســختووصفناپذیــربــودتــافقــهشــیعیانواصــول

تــا کــرد یــاریام راخوانــدم، کتابتــان دهــایششــگانۀ
ّ
رابشناســم.چــونمجل مذهبشــان
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ــدســومتحریــفیافتــهاســت.
ّ
کتابهــاینقــدشــدۀشــمادرمجل کــهدر یابــم حقایقــیرادر

نــگارشمقاالتــیبــهحمایــتازشــیعیانودرپاســخبــه ــدبهتریــنیــاورمــندر
ّ
ایــنشــشمجل

ــۀالّســعددرقاهــرهونیــزروزنامــۀبــزرگمصــریاألحــرامبــهچــاپ
ّ
کــهدرمجل ــۀاألزهــربــود

ّ
مجل

کننــدهازحــقیــا کــههــرمنصــفودفــاع رســید.1پــسازانتشــارایــنمقــاالت،آزارهایــیدیــدم

کوشــندهدرمســیروحــدتمســلمانانمیبینــد.

و اعجــاب و بنــگارم شــما بــرای قاهــره از میخواســتم چــه آن از بارقــهای بــود ایــن

کــه کاربازمیداشــت.امیــد کنــم؛اّمــازحمــتدروسمــراازایــن بزرگداشــتخویــشرابیــان

ایــنبهــرهوریازدانــشسرشــارتانافتخــار روزگاررخصــتدهــدتــاشــماراببینــموپــساز

ــدو ــشهســتید،حفــظفرمای ــرۀدان ــهذخی ک ــم.خــدایســبحانشــمارا ــکیاب آشــنایینزدی

ــۀخیــرهمــۀمســلماناناســت،توفیــقبخشــد!ســالمورحمــتوبرکتهــای ــهآنچــهمای ب

خداونــدازآِنشــمابــاد!
بر اخالص: عالءاهّدین خّرجبه
_ از لانش آتوختگرن األزها _

13 ربیع األّول 1375

طــخنی از حضــات اطــترل طــخنور توانــر، شــیخ تحّمــد تیســیا شــرتی، اتــرم جمرعــم تســّد 

ــا اج ج پــدر پرکــش بــرل! _ لر لتشــق: ــه _ طــالم خــدا ب جرتــع طــرورترن رقّی

م �بسم اهلل الّرحم�ن الّرح�ی

کــهرســولیازخودمــانبرانگیخــت گاه کــهبــرمــامّنــتنهــاد،آن ســپاسازآِنخداونــدی

گرچــهپیشتــر گرداَنــد، کمــان کتــابوحکمــتبــهمــابیامــوزدوپا تــاآیاتــشرابــرمــابخواَنــدو

کــهبــاایمــانبــه کســانیقــرارداد کــهمــارااز گمراهــیآشــکاربودیــم.اوراســپاسمیگویــم در

ــزرگو کــهنویســندهاش،جنــابعالءالّدیــن،چــهشــخصّیتب 1.ایــنجملــهبــهجامعــۀعلمــیدینــینشــانمیدهــد
کوشــشدرمســیرمصالــحعمومــیودانــشســودمندودعــوتبــه بــرایدفــاعازحــقو ویژگیهــایارجمنــدیداردو
نویســندگان برابــرگروهیاز وحــدتصادقانــهوراســتین،ازچــهفکــرآزادواندیشــۀســالمیبرخــورداراســت؛آنهــمدر

نوخاســتۀشــتابآلود!
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گرفتنــد؛ومــارا کردنــدودعــوتپیامبــرراپذیرفتنــدوســّنتشراپیــش خداونــد،اورااجابــت

کــههمــوارههمــراهحــقدرحرکــتهســتند؛وازفضــلخویــشبــه اّمــتپیامبــرشســاخت از

کدامنــی گــردد؛وبــهمــاپا گــواهبودنمــانبــرمــردمدرســت کــه گاهــیومعّرفــیداد مــادانــشوآ

گــواهباشــد. عطــافرمــودتــاپیامبــربــرمــا

کــهخــدااورابــرمــا کامــلبــرســروروموالمــانمحّمــدوخاندانــش ســالمودرودتــاّمو

یــد؛واورابــامــامهربــانورحیــم کــهبــرایهدایتمــاناشــتیاقتمــامورز والیــتبخشــید؛همــو

اّمتــیبــهپیامبــرش کــهاز ســاخت.پــسخــدایتعالــیبــهاونیکوتریــنپاداشــیراعطــافرمایــد

کــس کــههــر کتــابخــداوعترتــشرادرمیــانمــانهــادوخبرمــانداد کــه میبخشــد.همــو

اّمتــشبــهآندوچنــگزنــد،نجــاتمییابــد.خــدایتعالــیخشــنودبــادازاصحــابو از

کــهبــرراهاینــان گرفتنــد؛ونیــزآنــان کــهدیــدارشراشــرافتیافتنــدوراهــشراپــی دوســتانی

ــد؛آمیــن! رفتنــدومسیرشــانراپیمودن

اّمــابعــد؛علــمبهتریــنچیــزیاســتکــهبــهانســانعطامیشــودوجانبهســویشاشــتیاق

مییابــد.برآمــدنبــهبــاالیعلــمبســیدشــوارونوشــیدنازآبشــخورشبــسمخاطرهآمیــز

گیــردوســپسبــه کــهخواهــدبــهایــنآبشــخوردرآیــد،بایــداّولازتوفیــقاالهــیبهــره اســت.هــر

اســبابودســتاویزهادســتیابــدتــامیــاندرســتونادرســت،ومســتقیموکــجفــرقبگــذارد

گرفتــنوتســلیمشــدنشراســتافتــد. وحــقراازناحــقبشناســدتــافرا

یافتههایـــش ــۀدر ــیومقایسـ ــیودّقـــتووارسـ ــهبررسـ ــدبـ ــدۀدانـــشبایـ ــن،جوینـ بنابرایـ

گرســـنههرگـــزســـیرنمیشـــوند:]یکـــی کـــه:»دو یافتههـــانیـــزشـــوقورزد؛ بپـــردازدوبـــهنادر

کوچکـــمچشـــم ـــۀ کتابخان ـــدودر ـــهســـراغمآم ـــم...[.«روزییکـــیازدانشـــورانب ـــایعل جوی

کـــه کتـــابالغدیـــرراداری؟«پاســـخمنفـــیدادموســـپسبـــهدلـــمافتـــاد گرداْنـــدوپرســـید:»آیـــا

ـــود. ب ـــهســـزاوار ـــهالبّت ک گفـــت ـــارۀآنســـخن ب ـــراویبســـیاردر کتـــابراداشـــتهباشـــم؛زی ایـــن

کتـــابرابـــه کنـــد!_نســـخهایاز ـــف_خـــدایتعالـــیحفظـــش
ّ
کـــهجنـــابمؤل ایـــنبـــودتـــاآن
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تـــوانآنراوارســـی مـــنهدیـــهفرمـــود.درآننگریســـتموصفحـــهصفحـــهپیـــشرفتـــموبـــهقـــدر

ــش فـ
ّ
ــلمؤل ــهعقـ کـ ــان ــت،همچنـ ــانیسـ کتابهـ ــر ــددیگـ ــیهماننـ کتابـ ــه کـ ــدم ــردمودیـ کـ

همچـــوندیگـــرعقـــولنیســـت.بـــهخـــداســـوگند!همـــهچیـــزرادرآنبـــزرگیافتـــم؛ازدانـــش

ــتوارقاطـــعوقلـــمشـــناوردقیـــقو ــاوســـخناسـ ــاچینـــشنیکـــویفصلهـ ــهتـ گرفتـ گســـترده

کـــهپـــردهازحقیقـــتبرداشـــتهودرپاســـخدشـــمنوروشـــن گفتـــارصادقانـــه عبـــارتواضـــحو

کـــردهاســـت.ســـپسخـــودرادرحـــالتکـــرار کـــردنراه،آشـــکارتریندلیـــلرانیرومندانـــهارائـــه

گـــربـــرای کـــها ایـــنســـخنخـــدایتعالـــییافتـــم:»مـــاشـــاءاهلل؛القـــّوةإالبـــاهلل.«بـــهنظـــرمرســـید

یاهـــایهفتگانـــهنـــامنهنـــد؛ کتـــابرادر کـــهایـــن بـــود تیّمـــنوتبـــّرکبـــهنـــامغدیـــرنبـــود،ســـزاوار

کتـــابمیآیـــد،آنراغدیـــرمیپنـــداردوبرانگیختـــه کـــسبـــهســـراغایـــن کـــههـــر زیـــرادیـــدم

ــز یایـــیاســـتموجخیـ ــوندرآنفرومـــیرود،میبینـــددر ــاچـ ــد؛اّمـ ــهبـــدانراهیابـ کـ ــود میشـ

کـــهبـــهآنتـــن کســـی گوهـــِرآراینـــدهبیـــرونمیکشـــد.اّمـــا گوشـــتتـــازهوخالـــصو کـــهازآن

کشـــتینجـــاتتوّســـلجویـــدتـــاویرا کـــهبـــه میزنـــد،بـــرجـــانخویـــشایمـــننیســـت،مگـــرآن

کـــهیکـــیازثقلیـــِنمطلـــوب بـــهســـاحلســـالمتبرســـاَند؛یعنـــیخانـــدانمصطفـــیوعترتـــش

هســـتند.

گشــتهوایــندانــشسرشــارراعطایــت کــهعنایــتوتوفیــقخــدانصیبــت کســی ای

فرمــودهتــابــادشــمنانوســتیزهگراندرآمیــزی،وتــالشورنجــترابرکــتبخشــیده،ایــن

گوارایــتبــاد!خداونــدتــاجپــاداشوثــواببــرســرایــنتــالشبنشــاَندومــنوتــوو نعمــت

گرداَنــدوازغدیــرتــو کــهرادوســتشمــیدارم،ازخدمتگــزارانســرورمانابوتــراب؟ع؟ هــر

خواننــدگانرابهرهمنــدســازد!خــدایتعالــیبــاتــوویاورانــتبــاد!درآغــازوانجــام،ســپاساز

آِنخداونــداســت.
تحّمد تیسیا تخزجتی
20 ربیع اهّثرنی 1375
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نرتــه ای از اطــترل پژجهشــگا ج صرحــف تأهیفــرت گاانقــدر طــولتند، تســیحی لانشــمند، یوطــف 

اطــعد لاغــا بیرجتــی:

مــۀدانشــمندوحّجــِتمجاهــد،
ّ

ســرورمحتــرممــن،اســتادفاضــل،مجتهــدبــزرگوعال

عبدالحســیناحمــدامینــی!

گرامـــیاتبـــهمـــن کـــهنامـــۀ بـــاتحّیـــتواحتـــراموقدردانـــی؛بـــهعـــرضمیرســـد:روزی

ـــر گفـــت،موهبتـــیازآســـمانفرازیـــنب کـــهدرشـــمانهفتـــه،برایـــموا رســـیدونعمـــتخداونـــدرا

کـــهبـــرایشـــما گفتـــهبـــودم گرامـــیدرنجـــفاشـــرف گروهـــیازدوســـتان مـــنفـــرودآمـــد.بـــه

پیشـــواچـــهاحترامـــیدردلدارموبـــهآشـــناییتانبســـیمشـــتاقم.پـــسایشـــاننامـــۀ ســـروِر

کریمانـــۀآنـــانبـــود، یـــف کـــهبرخاســـتهازتعار ســـروراســـتادمراهمـــراهبـــالطـــفوعنایتـــش

ــرمـــننهادنـــد.هنـــوزدیـــری کامـــلپیشـــینبـ ــرمّنتهـــای برایـــمفرســـتادندومّنتـــیافـــزونبـ

ـــدنخســـت
ّ
کـــهشـــشمجل کریمانـــۀشـــماراآورد کـــهپیکـــیفرارســـیدوهدیـــۀ نگذشـــتهبـــود

کـــهنمایانگـــردانـــشوسختکوشـــیودّقـــتورزی غدیـــرزاللتـــانراارســـالفرمـــودهبودیـــد.آنرا

کرامـــتشـــما کـــهایـــن شـــمااســـت،بـــهدیـــدۀاعجـــابوبزرگداشـــتنگریســـتموامیـــددارم

دهـــایایـــندائـــرةالمعـــارف
ّ
کـــهچگونـــهمیتوانـــمدیگـــرمجل اتمـــامپذیـــردومـــرارهنمـــوددهیـــد

گرانقـــدر کـــهازسرچشـــمههایپژوهـــشدرمیـــراثعلمـــیوفرهنـــگ  رافراهـــمســـازم؛اثـــری

مااست.

کتــابعظیــمبــرقلــمرانــم؛زیــراهنــوز بــارۀایــن کوتــاهدر کنــونتنهــامیتوانــمســخنی ا

ایــناثــربایــدبــاعنایــتودّقــتنگریســتتــا کافــینیافتــهامتــادرآندقیــقبنگــرم.در فرصــت

کــهاز یایــیاســتجوشــانوموجخیــز کتابــتالغدیــردر بــهدیدگاهــیاصیــلرســید.ســرورم!

آنموســوعهایفراهــمســاختهای؛موســوعهایکــهبــرمــدارشــاعرانونویســندگانیمیگــرددکه

کردهانــد.شــمااینــانرادرطــولقــروناســالمیتــاروزگارمــان درشــعرونثــرخویــشازغدیــریــاد
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ّ
تّو

کــههیــچپژوهنــده کــردهوشــرححالهایــیبــهفراخــورحــالومربــوطبــهموضــوعآوردهایــد یــاد

کردهایــد، ویــامــوّرخویــاادیبــیازآنهــابینیــازنیســت؛وآنهــارابــامأخذهــایبســیارهمــراه

کــههماننــدآنبــرایهیــچیــکاز گنجینــهایدســتمییابــد کــهخواننــدهبــه گونــهای بــه

پژوهنــدگانروزگارمــافراهــمنیســت.

ــخاســالمو ی ــراِنخدمتگــزارتار ــانمتأّخ ــهدرمی ک ــردم ــدریغــرورفکــرمیک ــاق ســرورم!ب

کــهبــهانــدازۀمــنبــامآخــِذایــندوآشــناباشــدوبدانهــا کســیاســت کمتــر فرهنــگعربــی

ــوراببینــمومأخذهــاومراجــعبســیارشرا کتــابت کــه ــود کنــد.ایــنپیــشازآنب استشــهاد

ــنســفینهنگریســتهام،ســردرپیــشافکنــده،از ــایدانشــتانرادرای ی ــهدر ک ــون کن بنگــرم.ا

گشــتهام. ــردچــارخجلــت طــراوتوغنــایسرشــارالغدی

آری؛ایــنبــودبرداشــتیکــهدرنگاهــیشــتابانازالغدیــریافتــم؛اثــریکــهزاللــیوصفایش

گلهــایســپیدوانــوارنهفتــهدرآن،مایــۀشــادمانیچشــمو بــرصفحــۀدیــدهمینشــیندو

ــییافتــهاســت
ّ
اثــرپــاکجاودانــۀشــماتجل کامیابــیقلــبوغــذایروحاســت.همــۀاینهــادر

کردهایــد. گرانبهــایفرهنــگعربــیراهدیــه گوهرهــای کــهبــاآن،یکــیاز

الغدیروشــادروان گــردرســدۀچهاردهــمهجــری،جــزحضــرتامینــیدر بــهخــداســوگند!ا

الّذریعه،شــیعیانراکســینبود، مــۀکبیــرشــیخآقابــزرگدر
ّ

محســنامیــندرأعیــانالّشــیعهوعال

کــهچندیــن کتــاب کفایــتمیکــرد!ایــن بــرایخدمــتبــهمذهــبوراهبــریاندیشــمندان

یــایجوشــاندانــششــما ــدآنپیاپــیفراهــمآمــده،همچنــاندرانتظــارصبــرجمیــلودر
ّ
مجل

یــخودانــش کــهدســتسرنوشــتوجوینــدگانتار یــد اســتتــابــهپایــانرســدواثــریپدیــدآور

درســترامایــۀخشــنودیباشــد.

گشــتموازآنبهرهمنــدشــدم؛ودرفصلهایــشچهــرۀ کتابــتپــیحقیقــتتابــان مــندر
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کنــد.ایــنســخنی کــردمتــابــهروشــنیودرخشــندگیجلــوه آشــکارحقایــقراجســتوجــو

کــهپــسازایــن گــذرادرالغدیــرنگاشــتم؛بدیــنامیــد کــهبــاطبیعــتخاطــرونگاهــی اســت

کــهرســیدنشرابــهزودیانتظــارمیکشــم،دقیقتــردرآنهــانظــر دهــا
ّ
یافــتدیگــرمجل وبــادر

ــااعتــرافبــهفضــلشــما،بخشــیازتألیفاتــمرابرایتــانمیفرســتم آینــدۀنزدیــک،ب کنــم.در

کردهایــد،درخــور گردنآویــزفرهنــگعــرب کــه کــهالبّتــهدرقیــاسبــاایــناثــرافتخارآمیــزشــما

ذکــرنیســت.

آمیختــهبــهدعــاجهــتتوفیــقوپایــدارینعمــتخــدابــرایشــما،شــکرفــراوانواحتــرام

بســیارمراپذیــراباشــید.
یوطف اطعد لاغا
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۶۶، ۷0، ۷۱، ۸۷، 42۹، ۵۶۹؛   /5 ۱۹۱، 20۳؛ 
۶/ ۳۷۹، ۳۸۹، ۳۹2؛ ۸/ ۱4۷، ۱۹4؛ 11/ 4۹، 

20۱ ،۱۷۶
بنی أشعر: 1/ 4۳۷
بنی  اشقر: 1/ 4۳۷

بنی  اصفر: ۶/ ۳۶۵
بنی  اغلب: ۲/ ۵۵۸

بنی  اقباط: ۴/ ۳0
بنی  الزهراء: ۴/ ۳2۸

بنی العاص: ۸/ ۳۹0، 44۷؛ ۹/ ۳۱۱، 42۸، ۵۹۶
 ،۵۶۹  ،۵۶۵  ،۳0۱  ،2۷۶  ،20۹  /۲ العّبــاس:  بنــی  
 ،2۵۶ ،۹۸ ،۷۱ ،۷0 ،۶۹ ،۶۸ ،۵۸  /3 ۵۷2؛ 
 ،2۶۶  ،۱۸۳  ،۱۸2  /۴ ۵۸۸؛   ،۵۵۵  ،۳۸۵
2۸، ۶۱۱، ۶2۳، ۶۸4؛  4۳۹، 44۱، ۵۳۷؛ ۵/ 

۳4۵  /۹ ۵2۶؛   /۶
بنــی امّیــه: 1/ 4۹۹؛ ۲/ ۶۷، 2۸4، ۳04؛ ۴/ ۵۳، 
 ،۵2۹ ،4۶۸ ،4۵0 ،42۱ ،۳۶0 ،۳2۹ ،۳۱۵ ،۳۱4
4۷۱؛ ۷/ ۱۹، ۳۶، ۱۸۷؛ 1۰/ ۹2، ۱0۵، ۱0۹، ۱۱۹، 
 ،22  /11 ۳۱۱، ۳۱۳، ۳۱4، ۳۳۵، 40۹، ۵۵۵؛ 

۱4۳
بنی  بدر: ۶/ 40۹

بنی  بکیر: ۷/ 444
بنی  بیاضه: ۷/ ۳۸۵؛ ۸/ ۹۱
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بنــی  تمیــم: ۲/ ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۹۷؛ ۴/ 2۳۵؛ 
۷/ ۳۱۸، ۳۱۹؛ ۹/ ۶0، ۱۸۶، ۱۹۶، 4۶۳
بنی  ثعلبه: ۲/ ۵0۶، ۵0۷؛ ۶/ ۵4۷؛ ۷/ 22۳

بنی  جحش بن رئاب: ۷/ ۳۸2، 444
بنــی  جذیمــة بــن عامــر: ۷/ 220، 2۳۷، 2۳۸، 240؛ 

2۵۹ /1۰
بنی  َجَرم: ۹/ ۱۶۱

بنی  جشم: ۲/ ۵0۶
ن: ۲/ ۱۹۵

ّ
بنی  جال

بنی  جمح: ۷/ 444؛ ۸/ 22۳
بنی  ُجمع: ۲/ 2۹۵

بنی  جمعمان: 11/ 2۷۹
بنی  جوذاب: 5/ ۱۸

بنی  حارث بن خزرج: ۷/ ۳۸۶؛ ۸/ ۹۱
بنی  حارث بن  َکْعب: ۸/ ۵۹؛ 1۰/ 40۷، 4۵۸

بنی  حارث: ۴/ ۵۷۹
بنی  حارثه: ۷/ ۱۶۹

بنی  حام: 1/ ۳۵۶؛ ۲/ ۳۵0
بنی  حّدان: ۲/ ۳۵۳

بنی  حذیفه: 5/ ۵۶۵، ۵۶۶
بنی  حرب: 1۰/ 2۶۱

بنی  حزم انصاری: ۹/ ۳۱۱
بنی  حنیفه: ۷/ 220، ۳۷۷؛ ۸/ ۳۸۸؛ ۹/ ۵۹2

بنی  ُحوت : 11/ ۷4
بنی  خدره: ۸/ ۳2۳
بنی  دهمان: ۶/ 40۸

بنی  دؤل: ۲/ 22۹
بنی  دینار: 1/ 420

بنی  ذبیان: ۲/ 2۱۷، ۵0۷

بنی  ُذْهل: 1/ ۱۸0
بنی  زبید: 1۰/ 40۷
بنی  زریق: 11/ 4۸

بنی  زهره: ۲/ ۱۳2؛ ۷/ ۵۱۷؛ ۹/ 2۶۶، 2۸۳، ۳۱۷
بنی  زیاد: ۲/ 2۳2؛ 1۰/ 40۷

بنی  ساعده: ۷/ ۳۸۵؛ ۸/ ۹۱
بنی  سالم بن عوف: ۷/ ۳۸۵؛ ۸/ ۹۱؛ 11/ 4۸

بنی سام: ۲/ ۳۵0
بنی  سعد بن لیث: ۷/ 444

بنی سعد بن مناة: ۴/ ۱۸۸؛ ۹/ ۵۶۷؛ 11/ 44
بنی  سفیان: ۴/ ۵0۷

بنی  سالمان بن سعد: 11/ ۹2
َمه: 11/ 42، 4۹

َ
بنی    َسل

بنی  سلیم: ۲/ ۳۳؛ ۶/ ۵4۷؛ ۷/ ۶، 2۱۸؛ 1۰/ ۱۳۵
بنی  سنبس: ۶/ ۶۵

بنی  سهم: ۲/ 2۳۱
بنی  شرید: ۷/ 220

بنی  شّن بن اقصی: ۹/ 24۷
بنی  َشیبان بن َثْعلبۀ کوفی: 1/ ۳۵۱

بنی  صعوه: 5/ ۱۸
بنی  ضباب: ۷/ ۱۸

بنــی  ضّبــه: ۲/ ۳۵۵؛ 3/ ۱۸؛ ۴/ ۱۶۶، ۱۷2، ۳44؛ 
۵۶۷ /۹

بنی  ضبیعه: 3/ ۳۸۳
بنی  طاهر: 3/ ۶۸، ۷۱، ۱04، 4۸0

بنــی  عامــر بــن صعصعــه: 5/ ۵۸4؛ ۷/ ۱۸۸، 2۵2، 
۳۷۷؛ ۹/ ۳۵2

بنی  عامر: 1/ ۵۹0؛ ۹/ ۱۹۶
بنی  عبداالشهل: ۷/ ۳۷۷؛ 11/ 4۵، 4۸
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بنی  عبداهلل: ۷/ ۳۷۶
 ،42۳  ،422  ،20۹  ،۱۷۳  /۲ عبدالمّطلــب:  بنــی 
42۵، 42۶، 42۷، 42۸، 4۳0، 4۳۱؛ 5/ ۵۸۱؛ 
۷/ ۵00، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵20، ۵2۵، ۵۵۵؛ ۸/ ۳۸؛ 

4۱2 ،۱۷0 ،۱۶۸ ،۱2۸/۹
 /۷ ۳۳۱؛   /۴ 2۳2؛   ،2۱۵  /۲ بنــی  عبدشــمس: 

۵۶۷  /۹ 4۱2؛   /۸ ۵۱۷؛ 
بنــی عبدمنــاف: ۷/ 4۸۷، ۵۱۶، ۵۱۸، ۵۵۵، ۵۶۱؛ 

۸/ 42۹؛ ۹/ ۱2۸، ۱۵۸؛ 1۰/ ۳۷۶
بنی  عبس: ۲/ ۵0۶، ۵0۷

بنی عبله )امّیۀ کوچک(: ۷/ ۱۷۸
بنــی  عــدی: ۲/ ۳۳0، ۳۸۷؛ 3/ 2۱، ۳۸۳؛ ۴/ ۶۶، 
۳۵0، ۳۵۹، 4۵0؛ ۶/ 2۹۱، ۵۵2، ۵۵۷، ۵۷2؛ 
۷/ ۳۸۶، 444؛ ۸/ ۹2، 22۳، 22۵، 42۸؛ ۹/ 

۱2۸؛ 1۰/ ۱2۸، 4۳۷، 4۹۹، ۵00
بنی  عذره: 3/ ۳0۳؛ 1۰/ ۳۹۷

بنی  عسیل: ۶/ 4۳۳
بنی  علقمه: ۲/ ۳۱۶

بنی  عمرو بن عوف: ۷/ ۳۷0، ۳۸4
بنی  ُعَمیس: 1۰/ ۵02

بنی  عنبر: ۲/ ۳۹0، ۳۹4، ۳۹۵
بنی  عوافة بن سعد: ۸/ ۱۹4
بنی  غالب: ۷/ 4۸۳، ۵۸۱

بنی   َغْزوان: ۶/ 40۸، 40۹
بنــی  غفــار: 1/ ۱04، ۳۵2؛ ۸/ 4۵4، 4۷۸؛ ۹/ ۷4، 

2۶۶، 2۸۳، 4۳۸؛ 11/ ۱۸۱
ب: 3/ ۱۱۹

ّ
بنی  غال

بنی  غنم بن دودان: ۷/ ۳۸2
بنی ِفهر: ۸۳، ۸4

بنی  قّرة  العین: 5/ ۱۸

بنی  قریضه: 1/ ۳۸۶؛ ۲/ ۱۱2

بنی قصّی: ۷/ ۵2۳

بنی  کالب: 1/ ۵۸۹؛ ۲/ ۵۷۶

 /1۰ 2۶۶؛   /۹ ۱20؛   ،22  /۲ ۳۵۶؛   /1 بنــی  ِکنانــه: 

۵۳  ،۵2  ،4۶  ،4۳  /11 ۳۶۵؛ 

بنی  کعب: 11/ 4۵، ۵0۱

بنی  لهب: 5/ ۹4

بنــی  لیــث بن بکر بــن کنانــه: ۷/ ۱۳۹؛ ۸/ ۳۵4؛ ۹/ 

۳۶۶ ،۳۶۵ ،۱40

بنی  مازن: ۹/ ۳2۹

بنــی  مخــزوم: 1/ ۱۳۹؛ ۷/ 4۸۷، ۵۱۷؛ ۸/ ۳۸۶؛ 

 ،2۶۶  ،۱۹0  ،42  ،40  ،۳۹  ،۳۶  ،۳4  ،۳۳  /۹
2۸۳  ،2۶۷

بنی   ُمْدِلج: ۶/ 4۷۷، 4۸۳

بنی مّرة بن عبد مناة: ۷/ 4۸۷

بنی  مّره: ۲/ ۵0۶

2۷۹؛ ۸/  ۶۱، ۶2؛ ۷/  4۹۵؛ ۴/  مــروان: ۲/  بنــی 

۵۱۸  /۹ ۳۹۹؛   ،۳۹2

بنی  مصطلق: 1۰/ ۱4۹، ۳۸۷

بنی  مظعون: ۷/ 444

بنی معد: ۹/ ۳۶۳

بنی  معیط: ۲/ ۵۶۹

بنی  مغیره: ۸/ ۳۸۶؛ ۹/ ۳۸
بنی  منقذ: ۴/ 4۷۶

بنی  منقر: ۹/ ۱۹۶
بنی  موضح: 5/ ۱۸

بنی  نبهان: 5/ 2۱
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بنــی  نّجــار: ۶/ 2۵۷؛ ۷/ ۳۸۶؛ ۹/ 20۳؛ 1۰/ ۱2۸؛ 
4۸ ،42 /11

بنــی  نصــر: 1/ ۳۸۶؛ ۲/ ۱2۷، ۱۳۵، ۵04؛ ۶/ 40۹؛ 
۱42 /۷

بنی نوفل: ۷/ ۵۱۷
بنــی هاشــم: 1/ 2۳؛ ۲/ 2۱، 4۳، 4۳2، 4۳۳؛ ۶/ 
۵۵۳؛ ۷/ ۵۱، ۱۳2، 4۷۸، 4۸۷، 4۹۶، ۵2۷، 
۵۳۱، ۵۵۵، ۵۷۹؛ 1۰/ ۱۱۸، 2۶۵؛ 11/ 22، ۳0، 

۱2۹ ،۳4
بنی   ِهالل: ۴/ 20۳

بنی  هون بن خزیمة بن مدرکه: ۹/ ۸4
بنی  یربوع: 1/ 420؛ ۶/ ۵4۷؛ ۷/ 222

بهائیان: 3/ 400، 40۱
پیمان شکنان: 1/ ۳4۷، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸

تاتار: 1/ 224
ترسایان: ۲/ ۳۷۵؛ ۶/ ۱۵4، ۱۵۵؛ ۸/ ۵۶ 

تغلب: ۴/ ۳۹۳؛ ۸/ 42۵؛ 11/ 42
تهامه : ۴/ ۵۷۸؛ ۷/ 2۳۸، 4۹۸، ۵2۱

۶۶، ۳۵0؛ ۶/  2۱، ۳۸۳؛ ۴/  ۳۸۸؛ 3/  تیــم: ۲/ 
 /۸ ۱۳2، 24۹، ۵۱۷؛   /۷ ۵۵2، ۵۵۷، ۵۷2؛ 
22۳، 22۵، 42۸؛ ۹/ ۱2۸، ۱۳4، ۱۳۹، ۱4۳، 

4۹۹ ،4۳۷ ،۱2۸ ،۹0  /1۰ ۱۵۶، ۱۵۸؛ 
ثعل: ۴/ ۱۶۸، ۳۶۷، ۵2۵

ثعلبه: ۷/ 2۳2
ثقیــف: 1/ 4۱۹؛ ۴/ ۹4؛ ۶/ ۱۶2، ۱۶۳، ۱۶4، ۱۹۷، 
204، 20۸؛ ۷/ ۱4۳، ۱۶۸؛ ۸/ ۳۸۸، ۳۹۵؛ ۹/ 

۱۷4؛ 1۰/ ۸۱
ثمــود: 1/ 4۳۹، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵4۱؛ ۲/ ۱۷۷؛ ۴/ 
 /۹ ۱۸۳؛   /۸ 4۸4؛   /۷ 4۹4؛   /۶ ۳۶، ۵۳۱؛ 

۱۸0  /11 ۵42؛   ،2۵4  ،۱۳۹
جاوانیان: ۴/ ۶4

جرم: ۴/ ۱۸۷
ُجرهم: ۴/ ۵۳0؛ ۹/ ۱4۷

جعفریان: ۲/ ۳2۵، ۳۷۵؛ ۶/ ۵2۶
جهمّیه: 5/ ۳۵۱

جهودان: ۶/ ۱۵4، ۱۵۵؛ ۸/ ۵۶
ُجهینه: 1/ ۳۵2؛ ۶/ ۱۳۶؛ ۸/ ۱۵۷؛ ۹/ ۱۳4، 2۶۶

جوبیان: ۴/ ۶4
جوزقانیان: ۴/ ۶4

حبشیان: ۷/ ۵۶۹
حبطات: ۲/ ۵۷۶

حجازیان: ۶/ ۳۳۶؛ ۹/ 2۸۸؛ 1۰/ ۵۱، 2۷0، ۳۵4، 
۵۳۹ ،۵0۸ ،4۹۱ ،4۹0

حکمیان: ۴/ ۶4
حلبیان بنی  حبیب: ۶/ ۷۸

حمارّیه: 3/ 224، 22۶
حمیدیان: ۴/ ۶4

ِحْمَیــر: ۲/ 2۳۳، ۳۵4، ۳۹0، ۵۷0؛ ۸/ ۱۱۳؛ ۹/ 
۳۶4  ،۱4۷

 ،۵0 ،4۷ 2۸۵، 44۱؛ 5/  ۳2۹؛ ۴/  حنفیــان: 3/ 
 ،۱2۹ ،۱20 ،۱۱۵ ،۱۱4 ،۱۱2 ،۱۱0 ،۱0۱ ،۶۱ ،۵4 ،۵۱
 ،۳۹0 ،۳44 ،2۸۷ ،244 ،2۳۸ ،۱۹4 ،۱۸0 ،۱۶۶
4۳0؛ ۷/ 20۳؛ ۸/ ۷، ۱۱۹، 24۷، 2۵۱، 2۸۷، 

۳۱۸، ۳۵0؛ 11/ 20۱، 204، 20۶، 2۳۹، ۳0۱
خاندان ابوبکر: 5/ ۱۱۷؛ ۷/ ۵۵، ۵۶، ۳۸۳، 4۱4

خاندان ابوسفیان: ۶/ ۵۸۳؛ ۹/ ۱۷2
خانــدان ابوطالــب: 1/ ۵۷۸؛ ۴/ 2۶۶، 2۹۵، 2۹۶، 
2۹۹، ۳4۳، ۳۸۵، ۳۹۵، ۳۹۶؛ 5/ ۱۹، 2۵، ۳۱
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خاندان ابو ماِلک: ۲/ ۳20
 /۸ 20۳، 204؛   /۷ ۵۶۷؛   /5 ابومعیــط:  خانــدان 

۳۷۳  /۹ 44۵؛   ،444  ،۱۹2
خاندان اسید: ۹/ ۳۱۱

خاندان اقساسی: 5/ ۵، ۱۸، ۳۳
خاندان آل عصفور: 11/ ۵۵۷

خاندان آل موحی: 11/ ۵42، ۵44
خاندان بابویه: ۴/ ۱02

خاندان حکم: ۸/ ۳۹۹، 44۱؛ ۹/ ۱4۶، ۱۵0
خاندان خرسان: ۴/ 4۹۵
خاندان خّطاب: 5/ ۱۵۸
ف: ۷/ 4۸۷

َ
خاندان َخل

خاندان رّزیک: ۴/ ۵00، ۵02، ۵۱۵، ۵۸۳، ۵۸۹
خاندان َرزین: ۲/ ۱۱، ۵۵۱

خاندان زبیر: ۲/ ۳۸۶
خاندان زیاد: ۴/ 4۱۷

خاندان صخر بن َحْرب: ۶/ ۵۵۱
خاندان عبشمی: ۹/ ۵0۸

 ،42۵  ،4۱4  /۹ ۱۵۳؛   ،۱۱۳  /۲ عثمــان:  خانــدان 
4۷۵  /11 ۵2۸؛   ،۵2۷  ،4۷۷

خاندان عدنان: ۴/ 2۳۷
خاندان عمر: 5/ ۵۶۱؛ ۹/ ۷۳

خاندان عمران: ۸/ 4۶0
خاندان عوف: ۴/ 4۳۷

خاندان غیطله: ۷/ 4۸۷
خاندان فاطمه: ۲/ ۳۳۱، ۳۶0، ۳۶۱، ۳۷0

خاندان فرعون: ۸/ 4۵۹، 4۷2، 4۹۸
خاندان قصّی: ۷/ 4۸۷، ۵02

خاندان کسری: ۴/ ۳۵2؛ 11/ 2۳۶

خاندان مسّیب: ۴/ 4۳۷
خاندان ممالیک: ۴/ 4۹۸

خاندان موسی: ۷/ 2۸۷
خاندان میثم: ۲/ 44۷
خاندان نوفل: ۸/ 4۱2

خاندان یاسر: ۹/ 42
خاندان یعقوب: ۲/ 4۱۸

خثعمیان: ۷/ 402
 ،2۶4 ،2۱ 4۹۵، 4۹۶، 4۹۷؛ 5/  خراســانیان: ۲/ 

44۶
خزاعــه: 1/ ۱0۶؛ ۲/ 2۳، ۵0۷، ۵۷۶؛ 3/ 2۵۳؛ ۸/ 

4۶۹؛ ۹/ ۱4۷، 2۶۶، 2۹۳
خــزرج: ۲/ ۳۶، ۱۳2، ۱۳۵؛ ۴/ ۳۵۸؛ 5/ ۵4، ۷2، 
۳0۵، ۳۳4، ۵۳0، ۵۷4؛ ۷/ ۱0۶، 2۱۱، ۳۷2، 
 ،20۵  ،۷  /۹ 4۶۸؛   /۸ ۳۸۵؛   ،۳۷۹  ،۳۷۷

20۸، 2۶۱، ۵۸0؛ 1۰/ ۵۷، 2۳۹
خّطابّیه: 3/ ۱۳۱

خلقانیان: 1۰/ ۱۷۷
ِخنِدف: ۲/ 2۳

خــوارج: 1/ 2۸۷، 40۹، 4۱۳، 4۳۶، 4۳۹، 44۳، 
44۸، ۵00؛ ۲/ ۳۵۵؛ 3/ ۳۳۸، ۳4۹، 44۸، 
۳۷۳؛   /۶ 44۹؛   ،4۱0  ،2۷۵  ،۱22  /5 4۶۵؛ 
۷/ ۳۱۱، ۳۱2، ۳۱۳؛ ۸/ 2۳۷؛ ۹/ ۳۳۱، ۶0۱؛ 
 ،۳24 ،2۶۶ ،244 ،۸۹ ،۸۷ ،۸۵ ،۸۳ ،40 /1۰

۵۶۶ ،۵۶۵ ،۵2۶ ،42۳
دمشقیان: ۹/ 2۹۹

دمکرات: 3/ 4۵
دوس: ۷/ ۱4۳؛ ۸/ 4۳

ُذبیان: ۲/ ۵0۷؛ ۸/ 4۶۸



1۴1 فهرستنمایگان:گروههاوقبیلهها

ذواصبح: 11/ ۷۹
ذوُرعین: ۲/ ۳۹۷
ذوکالع: ۲/ ۳۹۷
ذویَزن: ۲/ ۳۹۷

ذی  سلم: ۶/ ۶۸
ذی  یمان: ۲/ ۵۶۹

رافضیــان: 1/ 2۷2، 2۸۶، ۳۸۸، ۶4۶؛ ۲/ ۳۳۱، 
۳۸۹، ۳۹۵، ۳۹۷، 4۱0، 444؛ ۴/ ۷۹، 2۵۷، 
4۳۹، 4۶2؛ ۷/ ۳۶۸؛ ۸/ ۷۶، ۷۸؛ 1۰/ ۱۶۳، 

4۱۳ ،۳24 ،۳2۳ ،20۸
راهبان: ۷/ ۳4۸، ۳۹۷

 ،2۹4 ،24۶ ،۱۹۸  /۹ ۱۳۳؛   /۸ 2۳0؛   /۶ ربیعــه: 
44۳، 44۵، ۵۶۱؛   /1۰ ۱۹۸، 4۷۵؛   /۹ 4۷۵؛ 

۸۶ ،۸۵  /11
رضائیان: ۴/ ۶4

 ،202  /۴ 22۱؛   ،۱۷۷  ،۱۷۶  /۲ ۳2۱؛   /1 رومیــان: 
۳۵۸  /۹ 4۶0؛   /۶ ۵۳0؛   ،۳40  ،۳۳۸

زرارّیه: 3/ 22۳
زرتشتیان: ۶/ ۹، 4۱۶، 4۱۷؛ ۹/ ۱0۱

زنگیان: ۲/ 4۱2؛ ۶/ ۱۵2
زوادیان: ۴/ ۶4

َزَوزانیان: ۴/ ۶۳
زیدیان: 3/ ۷0، ۱۶۳، 400، 404، 4۱0؛ ۴/ ۷۷، ۱۱0، 
4۷۵، ۵۵0؛   /۷ ۵۵۵، ۶۱۳، ۶4۹؛   /5 2۷۵؛ 

۳02 ،2۷۸ /11
سخینه: ۲/ 2۸، ۱۳4

سروجیان: ۴/ ۶4
م: 5/ ۶00

ْ
َسل

سهمیان: ۷/ 4۸۷

سورانیان: ۴/ ۶4
 ،24۳  ،22۶  ،2۱۹  ،20۷  ،۱۶۱  ،۳۶  /1 شــافعیان: 
2۶۵، ۵40؛ 3/ ۱۶۵، 2۱۷، 2۱۸، ۳2۹؛ ۴/ ۷۸، 
 ،۱۱4  ،۱۱0  ،۱02  ،۶۱  ،۶0  ،۵۸  /5 ۵۳۸؛   ،۱4۵
 ،2۷0  ،2۶۶  ،22۷  ،۱۹4  ،۱۹۱  ،۱۳۱  ،۱20  ،۱۱۹
2۹4، ۳04، 4۳4، 4۳۶، ۵۸۷؛ ۷/ ۱۹۶، ۵4۵؛ 

۳۱۵ ،۶4 2۸2، 2۸۶، ۳۳۱؛ 1۰/   /۸
شامیان: ۲/ ۵۸، ۱2۳، ۱۳0، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱40، 
 ،2۱۹  ،2۱۳  ،20۷  ،20۶  ،202  ،20۱  ،۱۶۸  ،۱۶4

۵۵۵ ،۵۵2 ،4۶۸ ،240 ،2۳۱ ،2۳0
شرطة الخمیس: ۲/ ۱2۱، ۱۶۸

شوانکاریان: ۴/ ۶4
 ،4۶۱  ،44۹  ،۳۶۶  ،۳۵۶  ،۳۱  /1 امامّیــه:  شــیعه 
4۸0، ۵۸۷؛ ۲/ ۳۸۳؛ ۴/ ۶0، ۱0۱، ۱02، ۱0۸، 
 ،۳۸4  ،۳۷۹  ،2۸۸  ،2۵۳  ،244  ،۱۱0  ،۱0۹
4۷2، 4۸۹، 4۹2، ۵۷2، ۵۷۸، ۵۸۹؛ 5/ ۵۹0، 
 ،۱۹۷  ،۱20  ،۹۷  ،۵2  /۷ ۱۹؛   /۶ ۵۹4؛   ،۵۹2
 ،۵۶۶  ،۵۵۹  ،۵۵۷  ،۵۵0  ،۵4۹  ،4۷۵  ،۳۶۵

۱۵  /11 ۳۹۵؛   /۹ ۵۷۳؛ 
صبائّیه: 11/ ۸۹
ُصْفرّیه: 1/ ۵۳۶

صوفّیه: 3/ ۳2۹؛ 5/ ۱2۵، ۱۷۶، ۳۹۳
ضباب: 1/ 42۱

َضْمره: 1/ ۱04
طایفه های کرد: ۴/ ۶2، ۶4

طّی: ۶/ ۶۵؛ ۹/ ۷۹، ۱۷4؛ 11/ 4۹۹
ظاهریــان: 1/ 20۸؛ ۴/ ۵2؛ 5/ ۱۸0، 24۷؛ ۷/ ۱۹2؛ 

۳4۶ ،24۶ /۸
عاد: 1/ 4۳۹؛ ۲/ ۱۷۷، 2۳2؛ ۴/ ۵۳0؛ ۷/ 4۸4
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عائذه: ۸/ ۶۹
 ،۵۶۶  ،۱۶0  /۹ 22۶؛   /۴ ۵۷۵؛   /۲ عبدالقیــس: 

2۹4  ،2۶2  ،۷۸  /۹ ۵۶۷؛ 
عبدالمدان: 1۰/ 40۷

عبرانیان: 11/ ۵۱0
َعْبس: ۲/ ۵0۷؛ ۸/ 4۶۸

عبید: ۷/ 22۳
عجــم: 1/ 4۸۳؛ ۲/ ۶۷، ۱۷۳، ۱۷4، ۳0۱، ۳4۹، 
 ،۱۳۳ ،۶2 ۳۵2، ۳۵۳، 4۳۱، 44۱، ۵۷۱؛ ۴/ 
 ،۸  /۶ 4۱4؛   ،۳۶4  ،۱۹4  ،۱۸۶  ،۱۷۸  ،۱۶۵
2۷4؛ ۷/ 4۹، ۵0، ۹۱؛ ۹/ ۶۳، ۶۷؛ 11/ 2۹۷، 

۳۷۵  ،۳۳۶
عدلیه: 1/ 20۷

عــدن: ۲/ ۳۹۷، 40۵؛ ۴/ ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۹۸، 2۳۷، 
4۱۹، 4۳۹؛ 5/ ۱۷

عدنانیان: ۲/ ۳0۳؛ ۱2۱/۷
 ،2۶۱  ،2۵2  ،24۹  ،۱۶0  ،۱40  /۲ ۶۱؛   /1 عراقیــان: 
 ،24۹ ،۱۳۳  /۹ 2۸۷، 4۷۱؛   /۶ ۵۳۳، ۵۵2؛ 
۵۶۹؛ 1۰/ ۵۱، ۷۹، ۸2، ۹۷، 2۳۳، 2۶۹، ۳۵4، 
 ،۵0۸ ،4۵۵ ،4۵4 ،4۳۹ ،۳۸۶ ،۳۵۶ ،۳۵۵

۵22 ،۵۱۹ ،۵۱۸
عرین: ۷/ 22۳

عک: ۲/ 2۵۳؛ 1۰/ ۹۶، ۹۷
 ،۶۹ ،۱۵ ۱۱۳، ۱4۸، ۳0۶، ۵2۵؛ 3/  علویــان: ۲/ 
۷۱، ۹۸، ۵۱۱، ۵۵4، ۵۵۵، ۵۸0؛ ۴/ ۸۱، ۱۱2، 

4۹۱ ،4۹0 ،4۸4 ،4۸۱ ،4۳۹ ،۳۹۵ ،2۹۹
عمادیان: ۴/ ۶4

عنزه: ۲/ ۱۹4، ۱۹۵؛ 11/ ۵، ۹4، ۹۵
غافق: 11/ ۱۱۸

غامد: 11/ ۳۸، ۳۹
غطفان: ۲/ ۵0۶

ُغالت: 3/ 4۶۶؛ ۷/ ۱۹۷، ۳4۱، 400، 40۱، 42۷
غنوّیات: 5/ 2۷

غیطلیان: ۷/ 4۸۷
فارســیان: ۶/ ۶0، 220، 2۷۷، 44۵، 44۶؛ ۹/ ۶۳، 

۳۵۸
فاطمیان: ۴/ ۹4، 442؛ ۷/ 2۸0

فرعونیان: ۲/ ۱۹2
فهریان: ۷/ 4۸0، ۵02

فیلسوفان: 3/ 2۳، 2۷، ۳۱، ۶2، 22۸، 4۳۵، 4۶۶
قادرّیه: 11/ 2۵۹، 2۸2

قادسّیات: 5/ 2۷
قاره: ۹/ ۸4

قاسطین: 3/ 2۹0
قبطیان: 3/ 2۶، ۵4۷؛ ۸/ ۱۳4

قحطانیان: ۲/ 2۹0؛ ۴/ ۱۳۳، 4۱۹، ۵۷۸
ّیــه: 3/ ۷2، ۷۳، ۷4؛ ۷/ ۱۳۸، ۱۹2؛ ۸/ ۷۷،  َقَدر

۳0۵؛ 1۰/ ۱۱۷، ۱۶۷
قریش البطاح: ۲/ ۳2۱
قریش الظواهر: ۲/ ۳2۱

قریشــیان: 1۰/ ۱۱۳، ۱2۷، 2۶۱، ۳40، ۳4۶، ۳۶4، 
۵۱۸ ،4۹۹ ،4۹4 ،4۹۱ ،42۵ ،۳۹۱

قسر: ۹/ ۳4، 2۳۹
قضاعه: ۸/ ۳۷۳، ۳۷4، ۳۹4

قیس عیالن: ۲/ 5/ ۷۶
 ،۱۳۱ ،۱۳0 ،۱24 ،۱2۳ ،۱22  /۹ ۳۹۳؛   /۴ قیــس: 
 ،۳00  ،20۸ ،20۷ ،20۶ ،۱۶۳ ،۱۶2 ،۱۶۱  ،۱۳۸

۵۷۵  ،424
کرامّیه: 5/ ۳2۱، ۳2۸؛ 1۰/ ۱۵0
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کردها: ۲/ ۵40، ۵4۱
ُکَسع: ۹/ ۱۶۱

کشتگان بدر: ۶/ ۳۷۱؛ ۷/ ۱۳۵
کشیشان: 3/ 2۳، 2۶

کعبیان: ۷/ 4۷۸
کالع: ۲/ 2۵۷

کلبیان: ۷/ ۳۷۶؛ ۸/ ۱۹۹؛ 1۰/ ۳۵۹؛ ۹/ ۱۶4؛ 11/ 
42

کنانــه: ۲/ 22۹؛ ۶/ 4۷۷؛ ۷/ 22۳، 2۳2، 2۳۳، 
۵۳۵ ،۵۳۱ ،240 ،2۳4

ِکنده: ۷/ ۳۷۶؛ 11/ ۷4، ۸0، ۸۶، ۹۶
کورانیان: ۴/ ۶4

کوفیــان: ۶/ 4۵۹؛ ۷/ ۳۹۵؛ ۹/ ۱۶، 2۷، 2۸، ۶2، 
 ،2۹2  ،۱۸۷  ،۱۷۸  ،۱۷2  ،۱۵۹  ،۱4۱  ،۸0  ،۶۶
2۹۳، ۳۵2، ۳۵۳، ۳۵4، ۳۵۵، 42۳؛ 1۰/ ۱۱۶، 

۵0۱ ،4۶۷ ،۳۱۵ ،۳0۱ ،22۱ ،۱۷۷
 ،۳۸0  ،۳۷۷  ،۳۷۳  ،۳۷2  ،۳۵۹  /۲ کیســانّیه:   

۱۶۳  /3 ۵2۱؛   ،۳۸۳  ،۳۸۱
ْحج: ۲/ ۳۹۷

َ
ل

لّریان: ۴/ ۶4
لــؤی بــن غالــب: ۴/ ۵۷، ۳0۹؛ ۶/ ۵۵۳؛ ۷/ 4۷۸، 

۵۷۹ ،۵22
مارانیان: ۴/ ۶4
مارقین: 3/ 2۹0

مالکیــان: ۲/ ۵۶۵؛ 3/ ۳2۹؛ 5/ ۱02، ۱۳0، ۱۷2، 
 ،4۳۸ ،4۳۶ ،۳۸۹ ،2۹0 ،2۷0 ،22۹ ،202 ،۱۸0
۱۱۹، 2۸4؛   /۸ 2۷4، ۳۶۹، ۳۸۵؛   /۶ ۵۸۷؛ 

۹/ 44۳؛ 1۰/ ۳۱۵؛ 11/ ۷، 22۱
مجوس: ۲/ ۵۸۱؛ 3/ ۷۳، 4۳2؛ ۷/ 4۸، ۹۳

محمودیان: ۴/ ۶4
مذحج: ۷/ ۳22؛ 11/ ۷4، ۸۶

مراد: 1/ ۵۳۹، ۵4۱؛ 11/ ۵۸
 /۹ ۷۷؛   /۸ ۳۹0؛   ،۳۸۹  /۷ 402؛   /۲ مرجئــه: 

۱۶0  /11 4۸۵؛ 
مروانیان: ۲/ 4۹۵؛ ۶/ 4۹۸؛ 11/ ۱2۳

ُمزینه: 1/ ۳۵2؛ ۹/ 2۶۶
مسیحیان نجران: 11/ 20، ۹۷

 ،۱۸ ،۱۷  /3 ۳۸4، ۳۸۵، ۳۸۶؛   /1 مســیحیان: 
 ،2۳۸ ،2۳۷ ،۱4۵ ،2۸ ،24 ،2۳ ،22 ،2۱ ،۱۹
2۵۶، 4۳4، 4۳۷، ۵۵2؛ ۴/ ۱44، ۳۳۸، ۳40، 
 ،2۵۶  ،2۵۵  ،۹۶  ،4۹  ،۶  /۷ ۱۵4؛   /۶ 4۳۶؛ 
 ،220  ،۵۳  ،20  /11 ۳0۸؛   /1۰ 2۷0؛   /۸ 4۹۱؛ 

۳۷0  ،2۹۷  ،2۸۱
مصریــان: 1/ ۶۳۶؛ ۲/ ۱۶0، 2۳۱؛ 1۰/ 2۳۳، 4۶۷، 

۵۱4، ۵۱۵؛ 11/ ۸0، ۱0۸، 2۳۸
 ،۳۱۶  ،۳0۱  ،2۸4  ،22  /۲ ۵۸۹؛   ،244  /1 ُمَضــر: 
 /5 4۶۹؛   ،4۶۵  ،۱۳۷  /۴ ۵۶۹؛   ،۳۱۸  ،۳۱۷

4۷۵ ،24۶ ،۱۱۹  /۹ 4۷؛   /۷ ۵۱؛   /۶ ۱۷؛ 
معتزلــه: 1/ 20۷؛ ۲/ ۱۱۵؛ 3/ ۶۸، ۷2، ۷۳، ۵۶۳، 

۵۶4؛ ۴/ ۸۹، 2۸۸؛ 5/ ۵۵۵؛ ۷/ 202
معتزلیان بغداد: ۷/ ۱20

معد: ۲/ ۱۱0
له: 3/ 2۳۷ معِطّ

مغربیان: 1/ ۶۳۷؛ 11/ 2۳۹
مّکیان: ۲/ 2۱0، 2۱2؛ ۶/ ۵0۱، ۵0۶، ۵۱۱

 ،۳۳۷  ،2۸۹  ،۹۵  ،۸۶  ،۶۳  ،4۱  /1 مهاجــران: 
۳۳۸، ۳44، ۳۶2، 4۵4، ۵۵۱، ۶44؛ ۶/ 202، 

4۹۵  ،44۹  ،44۸  ،۳۸۷  ،20۳
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ِمهرانیان: ۴/ ۶4
ناصبیــان: 1/ 2۸۷؛ ۲/ 4۱4، 4۱۶، 444؛ 3/ 20، 
۸۸، ۵۱۸، ۵۵۳، ۵۵۶؛ ۴/ ۳۵، ۵۷، ۶0، ۷۱، 

۱0۳، ۱۱2، 2۳4، 4۳۸، 4۶۳؛ ۷/ 2۱، 20۹
ناعط: ۲/ ۵۷۵

کثین: 3/ 2۹0 نا
نبطیان یثرب: ۹/ 2۶۶

نجرانیان: ۴/ ۵2۸
َنَخع: ۲/ ۵2۵؛ ۹/ ۶2، ۷۳؛ 11/ ۱۷۱

نزار: ۲/ 2۹0، ۵۶4، ۵۶۵، ۵۸2
ُنصیرّیه: 1۰/ ۱۵4

نوبه: 1/ 244
هارونیان: ۴/ ۶4

هاشمیاِن طالبی: 3/ ۵۸
هذبانیان: ۴/ ۶4

 /۹ ۵4۹؛   /۸ 4۷۶، 4۸۳؛   /۶ ۱۵۹؛   /۴ ُهذیــل: 
2۸۳  ،2۶۷  ،2۶۶

هشامّیه: 3/ 22۳
َهّکاریان: ۴/ ۶۳

َهْمدان: ۲/ 2۳۳، ۳۹۷، ۵۷۵؛ 1۰/ ۹۶؛ 11/ ۷4
هود: 5/ ۸۷

وادعه: 1۰/ ۹۶
وائل: ۴/ ۱۸۷؛ ۸/ 4۶۷

وصفاء: ۲/ ۳2۵
یحصب: ۲/ 2۵۷، 2۵۸

یعقوبیان: ۴/ ۶4
یمانّیات: 5/ 2۷

یمانیان: ۲/ ۱۱۸، ۱۷۷، 2۹0
 ،۱۱2  ،۳۳  /۲ ۳۸۶؛   ،۳۸۵  ،۳۸4  /1 یهودیــان: 

 ،44۳  ،۳۹0  ،۳۷۵  ،۳۳0  ،۱۷0  ،۱۶2  ،۱۳4
4۸2؛ 3/ ۱۸، ۱۹، ۳۳؛ ۴/ 20۱، ۳۷۷، 4۸۵؛ 
۶/ ۷، ۱۵4، 2۱۵، ۵۳۱؛ ۷/ ۶، ۹۳، 20۷، 2۵4، 
2۵۵، 2۵۶، 2۵۷، 2۵۸، ۳۷۶، 42۵؛ ۸/ 2۷0؛ 
۹/ ۱۵۵، ۳2۵، ۳۵۹؛ 1۰/ ۱2۶، ۳0۸، 4۷0؛ 11/ 

2۳۹ ،2۳۶ ،2۳4 ،2۳۱ ،220 ،۱۱۹
یونسّیه: 3/ 22۳
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ابرقین: ۵۳۸/۴
424؛   ،42۳  ،422  ،420  ،4۱۶/1 مّکــه:  ابطــِح 
 ،۵۱۹  ،۵04  ،4۹۷  ،4۹۱  ،4۷۶  ،4۷۵  ،۹/۷
۵4۵، ۵۵۱، ۵۵۶، ۵۶۹، ۵۷۳، ۵۷۸، ۵۸4؛ 

۵۵  ،4۵  ،۳۹  ،2۵  ،20/۸
 ،424  ،422  ،420  ،4۱۷  ،4۱0  ،40۵/1 ابطــح: 

42۸  ،42۷
ه: 40۹/۶

ّ
ُاُبل

َابواء: 42/1؛ 2۹۹/۸
ابوقبیس: 2۷۱/۷، 4۵۷، 4۵۸، ۵0۶

اّتحاد جماهیر شوروی: ۵۸۷/۸
َاثایه: 42/1

اجرد: ۳۸4/۷
اجیاد: 2۶2/1۰

احجار الّزیت: 40۸/3؛ ۳۵۳/۹، ۳۵۵
ُاحد: ۳4۳/1، 4۳2، ۵4۹

أحساء: ۵۹۱/5
اربق: ۵۵/11

اربل: ۶2/۴، ۶4؛ ۱2۷/5، ۶۸0، ۶۸۳، ۶۸4
َاّرجان )ارگان(: ۵۵۹/3؛ ۵۳/۴؛ ۱0۹/5

أرحب: ۵۳/11
اردن: 4۹۷/۲؛ ۳۹2/۹

اردوگاه ذی خشب: ۱۵۹/۹
ارزن: 2۱/3

ارمان: 44۵/۶، 44۶
ارمنستان: 20/3، 2۱

َارمینیه: 4۸۹/۴
اروخ: ۶۳/۴

ارومیه: 22/5
استان دیالی: ۶2۱/5

استانبول: 2۶4/1، 4۱0؛ ۶۳۷/5
استخر: ۷۳/۴؛ ۳۹2/۹

استرآباد: ۳۳۹/1
اسفراین: ۳0۱/5

اسکندریه: ۱۸0/۲، 2۳۷؛ ۱۱0/5؛ 442/۶، 44۳، 
444، 44۵، 44۶، 44۸؛ 4۳۶/۸

اسواف: 2۱۵/۹؛ ۱۵۶/1۰
اسوان: ۵۵۸/۲
اسیوط: 242/1

اشبیلیه: ۱۱2/5
اصفهــان: ۱۳۶/1، ۱۵۱، 2۱۷، 2۸۱، 2۸2، ۳۹۶؛ 
۵۱۸؛   ،۵۱۱  ،۵۱0  ،۵0۷  ،۵0۵  ،4۷۹  ،204/3
 ،۱۳۹  ،۱۳۸  ،۱۳4  ،۱۳2  ،۱20  ،۸۶  ،۸۵/۴
 ،۱۱۱  ،۱۱0/5 2۸0؛   ،2۷۸  ،۱۸۶  ،۱۶۵  ،۱۶0

جایها
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۱۱2، ۳۱۵؛ 40۸/۶؛ ۳۷۱/۸؛ ۸0/۹؛ 2۵۵/11، 
 ،4۳۸  ،420  ،4۱۱  ،40۹  ،۳۸2  ،2۷۸  ،۳۷۵

۵۳۱  ،۵0۸  ،4۵۸
َاعراف: 44۷/۲، 4۹2، 4۹۳

اعظمیۀ بغداد: 2۸۷/5
اعوص: ۳۵2/۹، ۳۵4

ِافسوس )َطَرُطوس(: 2۱۸/۶
َاْفیح: 4۷۷/۲

اقساس مالک: ۱۸/5
أّم  القری: 42/۲

َاَمج: ۳۸۳/۷
انبار: 44۳/۴؛ ۱۱۳/5؛ ۳۸/11، ۳۹، 4۱، ۱۹۸

اندلس: 20۸/1، ۵۵۹؛ ۸۹/3؛ 4۹/۶، ۵۱۹
َاِنس: 44۷/11

کیه: ۵۵۸/3؛ ۱۷۳/۴؛ 4۹۶/۹ انطا
ُاوال: ۳۷/۶
َاوانا: ۱۳۹/۲

اورشلیم: ۱4۳/۴
اورنگ آباد: ۵0۸/11

اوطاس: ۳۳2/۶؛ ۳4۱/۸، ۳42؛ ۱۷۶/۹
 ،۵۸۳  ،۳۹۹  ،۳۸۶  ،۳۷۸/۲ ۱۹2/1؛  اهــواز: 
۵۸4؛ ۵۳2/3، ۵۵۹، ۵۶0؛ ۳۱/۴، ۸۸، ۱۱۶، 

4۱۶  ،40۸/۶ 44۳؛   ،۱۸۶
ایج: ۵۸۷/1

ایذه: ۳۸۳/۴
۵۷۱؛   ،۵۵4  ،۵0۹  ،44۵  ،۷۸  ،۶۱/۲ ایــران: 
 ،۵۷2  ،۳۵۱  ،2۸۹  ،2۷۹  ،2۷۸  ،۱۳۱/۴
44۸؛   ،۳۷0  ،۳۵۱  ،۳۳۷  ،2۱۸/۶ ۵۷۳؛ 
 ،4۵۱  ،4۱۹  ،4۱۳  ،۳۷۵  ،۳۵4  ،۳۳۷/11

۵۳۹  ،۵۳۵  ،۵۳۱  ،۵0۵

ایله: 44۳/۸؛ 2۸/۹
ایلیا: 4۱۳/۶، 4۱4، 4۱۵

کسرا: 2۷۶/5؛ 4۸/۷ ایوان 
ایوان مدائن: ۶۱/۶

آبادی بنی هبل: 44۵/11
آبادی جاسم: ۵0۹/۲

آبادی جبا: ۶20/5
آبادی جبرین: ۶۳2/5
آبادی حسن: 2۶4/11

آبادی  حیوضه: ۱۳۹/۲
آبادی َخِربتا: ۱20/۲، ۱۶4

ی: ۳40/11
ّ
آبادی مصل

آبادی های جیدور: ۵0۹/۲
آْب بنِد نهر عیسی: 4۳۹/۴
آبگاه قبیلۀ تغلب: ۳۹۳/۴

آبگیِر قلیاد: ۵0۶/۲، ۵0۷
آتشکدۀ فارس: ۶۱/۶

آتیل: ۶۳/۴
22/5؛  ۶۳/۴؛  ۱2۱/۲؛  2۳2/1؛  آذربایجــان: 

۵۹/۹ ۵۳2؛   ،۱۸4/۸
آرامگاه ابراهیم بن مالک اشتر: ۵2۸/۲

آستانه: 2۶4/1
آفریقــا: ۳۶۵/5؛ ۸/۸، ۳۶۷، ۳۹۸، ۳۹۹، 400، 

4۳۱، ۵۱۶؛ ۱0۳/۹، 2۳2، ۳۹2
آلمان: ۵2۶/۴

آمل: ۵40/1
باب ابرز: 20۳/3

باب البستان: ۹0/3
باب البصره: ۶۵۶/1؛ 440/۴

باب الّدرج: ۵۹۹/۹
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باب الّصغیر: ۳04/5
باب الّطاق: 4۶۱/1؛ ۵۱/۴، 44۱

باب الکوفه: 4۷۹/3
باب المیدان: ۵۱۸/۲

باب بنی شیبه: 440/5
یه: ۱20/۴ باب َدِر

باب صفا: ۵۶2/۷
کنده: ۳۵0/1 باب 

ة: 2۸۵/11
ّ

باب معال
باِبــل: 42۱/۲؛ ۱۳۱/۴، 40۸، 4۳4، 44۹، ۵۵۸؛ 
 ،۵۱۸  ،202/11 ۵۳2؛   ،۵2۷  ،44۶  ،44۵/۶

۵20
باخمَری: 40۸/3، 40۹، 4۱۳، ۵۵۷

باخوخه: ۶۳/۴
بادیۀ عرب: 2۳۷/۷

بارگاه امام حسین؟ع؟: 4۹۶/۴؛ ۱2۱/5
بارگاه باب الّتبن: 440/۴، 442

بارگاه عّباس؟ع؟: ۳۶4/۷، ۳۶۵، ۳۶۷
بارگاه غنی: 2۶/5
بازار اهواز: 40۸/۶

بازار باب الّطاق: ۳۹۳/5
بازار بج: 44۱/۴

ثاء: ۶2۳/5 بازار ُثال
بازار رحبه: ۹۷/5

بازار عکاظ: ۱0۱/۸
بازار کفشگران: 44۱/۴
بازار نخریسان: ۳۵2/1
بازارچۀ غالب: ۱۱۹/5

باغ عدن: ۳۹۸/۶
باَقرحا: ۵۶۷/۴

وز: ۱۹0/1
ُ
بال

بتخانۀ یغوث: ۳2/۲
بجه: 2۹۹/۹
ُبْحُتر: ۸۵/11

بحریــن: 2۵۸/۴؛ ۳۷/۶، ۱۹۷، 40۱، 402، 40۶؛ 
۳22/۷؛ 2۹2/۸؛ ۳40/11، ۳4۱، ۳۵2، ۳۸0، 

۵۵۷ ،۵۵۶ ،۵4۷ ،۵۳2 ،4۵۱
بخارا: ۱۱۱/5، ۳۳۵، ۳۶4، ۳۹4

بخارست: ۳4/5
برادیس: 4۳۹/۸

برقه: ۶۳/۴
برکة الحبش: 4۹0/۴

برکة زلزل: ۱20/5
بروجرد: ۱۶۵/۴، ۱۷۱

برهان پور: ۵0۸/11
بشنویه: ۶۱/۴

َبشیر: ۶۳/۴
ُبصرا: 44/1، ۷۱، ۸0، ۸۱، ۱0۳؛ 4۹۱/۷

ُبطاح مّکه: ۳22/۲
ُبطاح: 420/1؛ 222/۷، 22۳، 2۳۷

بطائح واسط: 42۱/1
 ،۵۷۸  ،۵۷۷  ،۵۷۵  ،۸4/۷ ۱۳۱/۴؛  بطحــا: 

2۶۷/11 ۵4/۸؛  ۵۸۱؛ 
بطحاء: 420/1، 42۱، 424

بطحان )از آب های قبیلۀ ضباب(: 42۱/1
ــا ُبطحــان )وادی ای در مدینــه(: 4۱۸/1،  َبطحــان ی

42۳ ،42۱
بطحای ذوالحلیفه: 4۱۷/1، 420

بطحای ذی قار: 424/1
بطحای مدینه: 4۱۹/1
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بطحای مّکه: 4۱۷/1، 4۱۹؛ ۳4/۷
بطن الوادی: ۳۸۵/۷

بطن مّر: ۳۸۸/1۰
بطن نخله: 202/۹

بعلبک: 2۳۷/1
بغــداد: ۷۷/1، ۱۶2، ۱۶4، ۱۷۳، ۱۹2، ۱۹۵، ۱۹۶، 
 ،2۶۸ ،2۶۶ ،2۵4 ،220 ،2۱4 ،۱۹۹202 ،۱۹۷
 ،4۶4  ،4۶۱  ،۳۵2  ،۳0۹  ،2۸0  ،2۷۳  ،2۷۱
۵24، ۵40، ۶۵۶؛ 2۷/۲، ۳0، ۷۹، ۸۳، ۹۱، 
 ،۱۷۸  ،۱۵۱  ،۱42  ،۱۳۹  ،۱2۷  ،۱۱۷  ،۱0۸  ،۹2
 ،4۱۵  ،4۱4  ،4۱۳  ،4۱2  ،۳۷2  ،2۷۵  ،۱۸0
 ،4۹۱  ،4۸۱  ،4۸0  ،4۷۷  ،4۷۶  ،4۶۱  ،4۵۵
 ،۵4۷  ،۵۳۹  ،۵۳۶  ،۵20  ،۵۱۸  ،۵0۹  ،۵0۸
۵۷۵؛   ،۵۷4  ،۵۶۳  ،۵۵۸  ،۵۵۷  ،۵۵۱
 ،4۱۹ ،4۱۳ ،۱4۳ ،۹0 ،۸۹ ،۸۷ ،۶۷ ،۵۶/3
 ،۵4۹  ،۵۱۱  ،۵0۵  ،۵04  ،4۷۹  ،4۶۶  ،4۶۱
۷۷؛   ،۶۵  ،۱۵/۶ ۵۶۶/۴؛  ۵۵۸؛   ،۵۵۶
 ،۱۳4/11  ۵۳۶/۹ ۵۷۶؛   ،۱۵۵  ،۱20  ،۳۳/۷
 ،22۸ ،22۵ ،2۱۷ ،2۱۵ ،200 ،۱۹۸ ،۱۶4 ،۱۵۵
40۸  ،404  ،2۹۱  ،2۷۳  ،2۵۹  ،242  ،2۳۱  ،2۳0

َبغالن: ۱۷4/1
بقیِع غرقد: 2۳۹/5، 240، 2۵2، 2۹0، ۵۱2

 ،24۸  ،20۷  ،۱۳۵  ،۱۱۱/۴ ۱۱۳؛   ،۹۵/1 بقیــع: 
۳۱۱، ۳42؛ ۳۹۵/۶، 4۵0؛ ۵0/۷، 22۱، 2۶۶، 
۳۵۸، ۳۵۹؛ ۱02/۸، ۱4۶، ۱4۷، ۳۹۸، 40۹، 
 ،۳2۷  ،۳2۶  ،2۱۳  ،2۱2  ،۱۹  ،۱۸/۹ 4۳۷؛ 

۳۳۱  ،۳۳0  ،۳2۸
بلبیس: 2۵۹/1؛ ۱۱4/5؛ 2۹۸/۹

بلخ: ۱۷4/1، 2۶4؛ ۱۱۱/5، ۱24؛ ۱۹۸/11، 2۷۳
بلقس: 4۹0/۴

َبم: 2۳/۶
بمبئی: 2۵۷/1؛ ۳۹/۷، 4۷، ۵۷۶

بنارس هند: ۵۱۸/۲؛ ۶۷/۶
بندر جّده: ۱۱۵/5

ُبوانه: 2۷4/5
بوستان کوکب: ۱۱۹/11

بوالق: 2۵۶/1، 2۶۳؛ ۳۹4/۲
بویب: 2۸۸/۹، 2۸۹

بویضا: ۱۱۳/5
بیت الحرام: 2۵۵/3، 4۷0؛ 40۱/۴

بیت اهلل: 40/۶
بیت المعمور: 4۷۸/۲؛ 244/۴، 4۱۷؛ ۵4/۸

 ،۱04  ،۱02/5 ۹۳/۲؛  444/1؛  المقــدس:  بیــت 
۱۱4، ۱۵2، ۱۸0، ۱۹2، ۳0۷، 4۶۹؛ ۹/۶، ۱۹۳، 
 ،4۱2 ،۳۹۸ ،۳۹4 ،۳۹2 ،۳۹0 ،۳۸۹ ،۳۸۸
 ،۱۳۳/۸ 2۶۶؛   ،2۵۵/۷ 4۱۵؛   ،4۱4  ،4۱۳
4۷۱؛   ،4۵2  ،۳۳۱  ،۳2۹  ،۳2۷  ،۳2۶  ،20۶
 ،24۳  ،242  ،20۸  ،۱۵۶/11 ۱۵0؛   ،۵۸/1۰

۵0۹  ،2۸۱  ،2۷۸  ،24۹
بیت جبریل: ۳۳0/5
بیت جبرین: ۳۳0/5

بیت عتیق: ۵2۸/۴، ۵۳۶
بیداء: 2۳۸/۶

َبیرحاء: ۵40/۸
2۸0/۴؛  24/3؛  ۵۳۱؛   ،2۶۵  ،20۷  /1 بیــروت: 

44۳/۶ 2۶۸؛   ،۱۸۵/5
البیره: ۵۱۹/۶

بیهق: ۱۱0/5
بئر میمون: ۱0۹/1

پاریس: ۳۶2/۲؛ ۱4۷/۴؛ ۳4/5
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تاجیه: 20۳/3، 204
تبرتان )= طبرستان(: 4۹2/۹
تبریز: 22۵/1، 2۳2؛ 2۷۹/۴

تبوک: 4۶/۴؛ ۱۱۳/5
تثلیث: ۵۹/۹

تجیب: ۳2۳/۹
تدمر: 4۱/11

ترمذ: 202/11
تریم: ۳۷/5، ۳0۷

تکریت: ۱۳۹/۲
ِتِلْمسان: 42۱/1؛ ۱۱4/5

ِتّنیس: ۱۷4/۴، ۵۸۷
ز: 200/1 َتّوَ

۵۷۹/۶؛  ۵۷۷؛   ،۵2۷  ،4۱۳  ،۱۶2/۴ تهامــه: 
2۹۹/۹؛  4۳۶/۸؛  ۵2۱؛   ،4۹۸  ،2۳۸/۷

440  ،۳۶۳  ،۳۶2  ،۳0۱/11
تهامۀ یمن: ۵۷۸/۴

تهران: 2۸۱/۴، 2۸۹؛ 2۹۹/11، ۳۵4، 4۸2
تیماء: ۵۱/1۰، 2۷2

ثبیر: ۵۱4/۹
ثعلبّیه: 4۱/11

ثقیف بصره: ۱۱۷/5
ثقیف: ۳۶/1۰، ۸۱، ۱2۶، ۳۳۵، ۳4۶، ۵۷۷

ثنیه: ۱۶۹/1۰
ثویه: ۳0/5، ۳۱

جابیه: ۸/۶، 2۸۱، 2۸2؛ 4۸۷/۸
۶4/۲؛  4۶۳؛   ،۳2/3 24۹/1؛  األزهــر:  جامــع 

۵۵۵  ،۵۵4  ،۹/۸ ۳۶2؛   ،۳۶۱/۷
جامع دمشق: 4۹4/۲؛ 20۸/۷

جامع صالح: 4۹0/۴

جامع قصر شریف: ۶2۷/5
جامِع محدثه: ۱20/5
جامع منصور: 204/1

َجَبل / عراِق عجم: ۱۶۵/۴
 ،4۹2  ،4۳۷  ،4۱۳/11 4۵2/3؛  عامــل:  جبــل  

۵۳0  ،4۹۳
ُجحفــه: ۳۸/1، 42، 4۳، 4۶، ۶0، ۶۹، ۷۵، ۸0، 
 ،۱۱۶ ،۱۱۱ ،۱0۷ ،۱02 ،۱0۱ ،۹4 ،۸۸ ،۸۵ ،۸4
 ،44۹ ،4۱۸ ،۳۶۵ ،۳۵۳ ،۳۵2 ،2۶۹ ،۱۳۵
4۹0، ۵۱2، ۵۸۱، ۶2۱؛ ۳۸0/۲؛ ۱۹4/۴، 4۳0؛ 
۳24/۶، ۵0۱، ۵0۵؛ ۳۸۳/۷؛ 20۸/۸، 2۹۹، 

4۷۹ ،۳0۱
جداجد: ۳۸4/۷

جّده: 4۳0/۷
جرجان: ۱0۹/5
ُجرذقیل: ۶۳/۴

جرف: ۱0۵/5، ۱0۶؛ 4۳۷/۸؛ ۳۷۵/1۰؛ 4۵/11
جزع: 40۶/11

جزیرة العرب: 2۹/3، ۳2۵، 4۶۶
جزیره: ۵۱/۲، ۱4۱، 20۵

الجزیره: ۱0۶/5
جزیرۀ ابن عمر: ۶2/۴

جزیرۀ دبیسیه: 44۳/۴
کبر: ۳۹0/۲، ۳۹۱ جسر ا

جسر کوکب: ۳۳۱/۹
جعرانه: ۵0۹/۶؛ ۱۶2/۸

جمرات: 40۶/۴، 40۹؛ 2۶4/۶
جمره: ۹4/5

جمرۀ عقبه: ۳۱۶/1۰، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳20
َجَند: ۳۷0/۸؛ 202/۹؛ 4۷/11
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جندی شاپور: 40۸/۶
جنینه: 4۱۳/۲، 4۱۵ 

جوزا: 4۸2/۴
جوزجان: 40۹/3

جویبار: ۱۵0/1۰
جیحان: 4۹۶/۹

جیحون: 20۷/11، 20۸
جیزه: 2۹/۴؛ ۸۳/۶

چاه ابو َهیَثم بن َتیهان: ۱۷۳/11
چاه أریس: ۳۵4/۷؛ ۱۶۵/1۰

چاه بدر: ۳۷۱/۶؛ ۱۳۵/۷؛ ۶۷/1۰
چاه حّره: ۱۹۷/5

 ،۵2۳  ،۵22  ،۵۱۷  ،24۶  ،۱۵۹/۹ رومــه:  چــاه 
۵2۶  ،۵24

چاه نملی: ۷2/۶
چاه های ابوموسی: ۱۷۵/۹

گاه نقیع: ۳۶۵/۸، ۳۶۶ چرا
چشمۀ تسنیم: 4۹0/۲

چشمۀ سلسبیل: ۴/ 24۳، 4۳4، ۵20
حاجر: ۶0۵/5؛ ۳2/۶

حبرون: ۱04/5
حبسان: ۵4/11

4۸۵؛   ،4۶۷/۷ 2۱2؛   ،2۱۱  ،۱۹۸/۲ حبشــه: 
۵00/11 ۱۸۶/1۰؛  ۳۹2؛   ،۱۹2  ،2۷/۹

حجــاز: ۱4۵/1، 22۶، 24۵، 2۵2، 2۶0؛ ۳۹۹/3، 
 ،۱2۷  ،۷۷/5 ۳۳0/۴؛  4۷۱؛   ،4۷0  ،4۵2
۶0۵؛ ۳2/۶؛ 4۳۳/۷؛ ۱۳۷/۸، ۳۱۳، ۳2۳، 
 ،2۸0/۹ 4۶۶؛   ،4۵۷  ،4۳۶  ،۳۸۱  ،۳۳۷
۳4۱؛ ۵۱/1۰، 2۷2، ۳۵۹، ۳۸۶، 424، 440، 
 ،4۶  ،44  ،24/11 ۵0۷؛   ،4۹۹  ،4۹۱  ،4۷۸

۵0۵  ،۳۶۳  ،4۷

20۷/۴؛  ۹0/۲؛  4۳۸/1؛  اســماعیل:  ِحجــر 
۵44/۹ ۵۷۱؛   ،۵۷0  ،۳4/۷ ۵4۳/۶؛ 

22۷؛   ،۶4/5 2۵4/۴؛  ۳۷۹/۲؛  األســود:  حجــر 
۱۳۵/۹ ۱0۵/۸؛  4۸۶/۷؛ 

حجرۀ شریف نبوی: ۳۶4/۷
حجون: ۳۵۶/1؛ ۵22/۷، ۵4۶؛ 2۵4/1۰

حّدان: ۳۵۳/۲
حّران: ۳۸/5، ۳2۵، 4۶۷؛ 4۹۶/۹

حربیه: ۱2۳/5
حّرة النار: 2۱۱/۹، ۳۳۸

َحَرستا: 4۶۶/1
حرم شریف نبوی: 2۳۱/1

حروراء: 4۳۳/۶
َحْزَوره: ۳۷۸/۶

حزوی: 400/11، 40۶
ِحساء البطاح: 420/1

 ،۳2۵  ،2۱۳  ،2۱2  ،۱۸۱  ،۱۵۵/۹ کوکــب:  حــّش 
۵22  ،۳۸۷  ،۳۸۳  ،۳۳2  ،۳2۶

40۱/۴؛  ۱۳/3؛  ۳۵۷؛   ،۳۶/۲ )کعبــه(:  َحطیــم 
4۷۹/۷ ۵۳۶؛   ،۵۸  ،۵۵/۶

حفنه: 2۵۹/1
 ،۱۳۷  ،۶۳  ،۳۸  ،2۹/۴ 2۷0؛   ،2۳۹/1 حلــب: 
4۷۹؛   ،4۷۸  ،4۷۶  ،4۷2  ،۳۸۸  ،۱۷۳
 ،۳۸۸  ،۳4۳  ،۱2۹  ،۱2۸  ،۱۱۵  ،۱۱2  ،۱۱۱/5
۶20، ۶2۹، ۶۳2، ۶۳۳، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸؛ 
۱۵4؛   ،۱4۶/1۰ 4۹۶/۹؛  ۳۶۸/۷؛  ۵۱۹/۶؛ 

44۱  ،42۶  ،۳۳۹/11
حلوان: ۳۷۹/5؛ ۳22/۷

ــه: 4۶۱/3؛ ۱۱۱/5، ۶۵۹، ۶۷۱، ۶۷4؛ 20/۶، 
ّ
حل

2۶، ۵۵۵؛ 4۶/۷



151 فهرستنمایگان:جایها

ۀ باِبل: ۵۷۷/۶؛ 2۱/۷
ّ
حل

ۀ سیفیه: 2۵/5
ّ
حل

ۀ فیحاء: 2۸/۷، 4۶
ّ
حل

ۀ منصور بن حسین اسدی: 44۳/۴
ّ
حل

َحماة: 220/1؛ 4۷2/۴؛ ۱۱2/5؛ ۶۵/۶
حّمام های اسکندریه: 44۳/۶، 44۵

ِحّمان: ۹۶/3
حمراء األسد: ۱0۶/5؛ ۷۳/11

ِحْمــص: ۶۳۵/1؛ ۵۱0/۲؛ ۳4۳/3، ۵۵۹، ۶0۷؛ 
 ،۶۱/۹ 4۸۷/۸؛  ۵۱4؛   ،۵۱۳/5 4۹4/۴؛ 
۶۷، 2۵2، 2۵2، 4۳۵؛ ۱۵4/1۰، 2۷۹، 4۵۳، 

۵0۸  ،4۸۳  ،4۵۸
حنین: ۱۶2/۸، 440

حوأب: ۱44/۹، 4۸0؛ ۳۹/1۰، ۷4
حوارین: ۱0۶/5

حواز: ۳0۱/11
حــوران: 44/1، 224؛ ۱۶۳/۲؛ ۳۵۷/3؛ ۱0۵/۴؛ 

۵۹۹/۹ 4۷2/5؛ 
حوالء: ۱۸۶/۴، ۱۸۷

حویزه: 4۵۶/11
حیدرآبــاد: ۵۶۹/۴؛ 4۳۳/11، 4۳۸، ۵0۶، ۵0۸؛ 

۵0۸/11
حیرب: ۳2۵/۸

کوفه: 4۵۶/۴ حیرۀ 
حیرۀ نیشابور: ۴/ 4۵۶؛ ۳02/5

خابوری: 4۷۱/۴
خثعم: ۳4/۲

َخّرار: ۳۸۳/۷
خراســان: ۱2۳/1، ۱۶۵، ۱۸0، ۱۹0، 2۱4؛ ۵۸/3، 
۶۸، ۱40، 4۶۹، 4۷0، 4۷2، 4۷۶، ۶04، ۶0۵؛ 

 ،۱2۹  ،۱2۸  ،۱۱۱  ،2۱/5 ۵۷2؛   ،۱۳4  ،۷۹/۴
۳4۸، 40۹، 42۹، ۶2۱؛ ۳24/۸، ۳2۵، ۳2۶؛ 
 ،۳۶0  ،۳۵۸  ،۳40  ،۱۵۱  ،۱۳۸/1۰ ۷۵/۹؛ 

۳۳۹  ،۳۳۷  ،2۷۳  ،۱۹۷  ،4۱/11 ۳۶۱؛ 
َخرگوش: 20۳/1

خروبه: ۱۱2/5
ُخَریب: ۱۶۵/1

خزام: 40۶/11
خزر: ۵۶۹/۲

خشب: ۳۵2/۹
َخّفان: ۵۳۶/11

م: ۱24/5
ْ
ُخل

خلیج عقبه: ۱۸۳/۸
خلیج فارس: ۶۳/3

۵۱۸؛   ،۵0۷  ،۵04  ،۳۹۱  ،۱۱2  ،2۵/۲ خنــدق: 
۵۶0  ،440  ،۳۵0/۴

خوارزم: 2۱۳/1، 2۸۳، ۳۹۸؛ 42۷/۴
خواف: ۱0۹/5، ۱2۸

خورنق: ۱0۶/3؛ 4۳۸/1۰
خوزستان: ۶4/۴، ۳۸۳، 44۳؛ ۵۹/۹

خوی: 4۵/۶
 ،۱2۶  ،۱0۷  ،۱0۶  ،۸0  ،۷۵  ،2۶/۲ ۵2/1؛  خیبــر: 
 ،۵04  ،44۳  ،۳۹۱  ،۳۸۹  ،2۳4  ،۱۳۵  ،۱2۷
 ،۵۷0  ،2۱۹  ،2۱۸  ،2۱۱  ،20۸/3 ۵۳۶؛   ،۵0۷
۵۷2، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۹۳؛ ۹۸/۴، ۱04، 2۳۷، 
 ،4۸۵ ،44۹ ،۳۵۵ ،۳۵۳ ،۳44 ،2۵۷ ،24۳
2۸۶؛   /۷ ۵۷۳؛   ،4۳۹  ،۱۷۳  ،4۳/۸ ۵۵۹؛ 

۱۷۶ ،۱۵۸ ،۱۵۶ ،۱04 ،۱0۳/۹
خیرآباد: 4۶۵/1
خیزرانیه: ۱2۱/5
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خیف بنی کنانه: ۵۱۹/۷
دار الّطلحتین: 4۳۶/۸

الّنــدوه: ۵۵۵/۷؛ ۱۶۳/۸، 40۵، 422، ۵۱۹؛  دار 
۵44  ،۳۹۶  ،2۹۵  ،۱2۵/1۰

دارالحدیث اشرفیه: 2۳۳/5
داروم: ۳۵۶/1
یا: 2۹4/5 دار

دانشگاه مصر: 4۱2/۹
دجلــه: ۳۷4/1، 42۱، 22۱؛ 40۱/3؛ ۶2/۴، ۶۳، 

۱۷۱، 42۳، 4۳۹؛ 2۱/5، ۶۸۷؛ 40۸/۶
دجلۀ بصره: ۳4۹
کور: 242/1 دجلۀ 

دجیل: ۱۳۹/۲؛ ۱۱0/5، ۶2۱
دحل: 2۹۹/۹، ۳00، ۳۸2

درب الختلیه: ۵۶/3
درب الّسباع: 2۹۵/5

درب رباح: ۳4۵/۴
درب صالح: ۵۵۷/۴

درب الّتّل: ۵۶۷/3
درزیجان: 44۱/۴

دروازه طوقچی: ۱20/۴
دروازۀ دمشق: 4۶۱/۸

دروازۀ زویله: 4۹0/۴، 4۹۷
کین: 4۳۸/۴ دروازۀ َسّما

دروازۀ صیدا: ۳۶/5
دروازۀ مسعود: 4۳۸/۴

درویش آباد: ۱2۹/5
دره های تهامه: 2۶۷/۹

دریای قلزم: 2۸0/۹
دریای هند: ۳۸/5

درۀ ِتعِهن: ۳۸4/۷
درۀ ذی َکْشر: ۳۸4/۷

درۀ ِرئم: ۳۸4/۷
درۀ ضجنان: ۱0۱/۸

 ،422  ،400  ،۳۶۳/11 ۳۹۸/۴؛  عقیــق:  دشــت 
۵۶۵  ،۵4۳  ،4۵4

الّدّکه: ۶۳۳/5
دماوند: ۸۶/۹

دّمر: ۱۱۵/5
دمشق: 44/1، ۹2، ۱2۵، ۱۸۶، 22۸، 2۵۳، 2۵4، 
 ،4۹۵  ،۳۵۷/3 4۶۶؛   ،۳۳4  ،2۵۸  ،2۵۶
 ،4۷۶  ،4۷2  ،4۷۱  ،۳۳4  ،۷۳/۴ ۵4۷؛ 
4۷۷، 4۷۹؛ ۱۹/5، ۱0۶، ۱۱2، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱2۱، 
 ،۳۳4  ،۳2۱  ،2۳2  ،۱۳۹  ،۱2۹  ،۱2۸  ،۱2۶
۳۹0، 4۱4، ۶2۳، ۶۳0، ۶۳۶، ۶۳۷؛ ۱۵0/۶، 
 ،4۵۱/۸ 4۱۵؛   ،۳۶۸  ،20۸  ،20۷/۷ 2۸۱؛ 
4۶۹؛ ۶0/۹, ۱۹۶، 2۳۶، ۵۹۹؛ ۱۳۶/1۰، ۱۳۷، 
 ،۳۵۹  ،۳۵۸  ،۳۵۳  ،۳۵0  ،۳0۱  ،2۷۹  ،۱۵4
۳۶۵؛ 2۹/11، ۳4، 40، 4۳، 44، ۶0، ۷2، ۸0، 
 ،۱۳4 ،۱۳2 ،۱۳0 ،۱2۶ ،۱۱۶ ،۹۷ ،۹۶ ،۹۵ ،۸۸
 ،۱۷۶ ،۱۶2 ،۱۵۹ ،۱۵۷ ،۱۵۶ ،۱44 ،۱4۳ ،۱۳۹
 ،2۱2 ،۱۹۸ ،۱۹2 ،۱۹0 ،۱۸۱ ،۱۷۹ ،۱۷۸ ،۱۷۷

4۳2 ،2۹۱ ،2۷۳ ،24۹ ،224 ،22۳ ،2۱۳
ُدَنیِسر: ۱2۶/5
دورق: ۵۵/11

دوس: 4۳۸/۶
دوالب: ۱۹2/1

دومة الجندل: ۱۸2/۲، ۱۸۶
دیار َبْکر: ۳۷4/1؛ ۶۱/۴

دیر حنیناء: ۳۱۶/۲
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دیر سلع: ۳۸۳/۹، ۳۸۷، 4۶۳
ِدیر عاقول: ۱0۹/5، ۳0۷

دیروط: ۱۱4/5
دیلم: 24/3، ۳۹4، 4۳۱، ۵۸۸

دیَنَور: ۱۸4/1؛ ۱۶۵/۴، ۱۶۶؛ ۱0۷/5، ۳۷۹
ذات عرق: ۱۷۳/۹

ذوالحلیفــه: 4۱۷/1، 420؛ ۱۹۶/5؛ ۵0۱/۶، ۵۱۱، 
۵۱۷

ذوالمجاز: ۱۸۳/۸؛ 40۶/11
ذی خشــب: ۳۶/۹، ۱۱۵، ۱۵۹، 2۱4، 24۱، 2۵۳، 

۳۵2 ،2۸۹ ،2۷۹ ،2۶۷ ،2۵4
ذی قار: 420/1، 424؛ ۱۸۶/۹

ذی سلم: ۷0/۶؛ ۵۸4/۷؛ 400/11، ۵0۷، ۵۶۵
ذی طوی: 4۵۷/۷

ذی عضوین/ غضوین: ۳۸4/۷
ذی قّصه: 242/۷

ذی مروه: ۳۵2/۹، ۳۵۳، ۳۵4، 4۱۹
رأس عین: ۳۷4/1

رامه: ۳۵۶/۴
رامهرمز: 40۹/۶؛ ۵44/۹

 ،۳۶۵  ،۸/۸ ۵۶۸؛   ،4۷4/۲ ۵4۹/1؛  َرَبــذه: 
 ،4۵۷ ،4۵4 ،4۵۳ ،4۵2 ،4۵0 ،4۳۹ ،۳۶۶
 ،4۷۳  ،4۷۱  ،4۶۸  ،4۶4  ،4۶۳  ،4۶۱  ،4۶0
۳4۷  ،۳00  ،۱44  ،۹۸  ،۳۹  ،۳۱  ،20/۹ 4۷4؛ 
َرْحَبــه: ۶۶/1، ۱0۷، ۱۱4، 2۹۳، 2۹4، 2۹۵، 2۹۶، 
 ،۳۱2  ،۳۱۱  ،۳۱0  ،۳0۵  ،۳00۳0۳۳04  ،2۹۹

۳4۷/۲ ۵0۵؛   ،۳۳۶  ،۳۱۹  ،۳۱۶  ،۳۱4
رصافــه: ۱0۹/5، ۱۱۸، ۱20، ۱2۱، ۱2۵، ۱2۶، ۱2۷، 

2۹۸ ،2۸۸
رضوا: 2۱2/۴، ۳۳4

رغافه: ۶۵0/5
َرکوبه: ۳۸4/۷

4۳؛   ،2۹  ،۱۷/۴ 4۱4؛   ،4۱2/۲ 444/1؛  رملــه: 
۱۱4/5

َروحاء: 42/1؛ ۳۹۱/1۰، ۳۹2
رود ابوفطرس: 4۹4/۲، 4۹۷

رود خابور: ۸0/۹
رود خازر: ۵24/۲

ئین: ۱2۱/5
ّ

رود قال
وط: 4۷۹/۴

ّ
رود قل

ی: ۳۵۱/1 
ّ
رود معل

 ،۱44/5 ۵۳۶/۴؛  ۱۳4/۸؛  242/1؛  نیــل:  رود 
۱۷۷/۶ 2۸4؛ 

رودخانۀ ابن عمر: 424/1
رودخانۀ سون: ۵۷۸/۴

۵۶۹؛   ،۱۷۸  ،۱۷۷  ،۱۳۱/۲ ۶02؛   ،۷۳/1 روم: 
 ،۳۷۸  ،۱۳۶/۴ ۵۹۸؛   ،۵۹۷  ،۵۷  ،۵۶/3
۵۱۶، ۵2۱؛ ۷/۶، ۸، ۱۹۸، ۱۹۹، 2۱۸، 22۵، 
۳۹۹/۸؛  2۵۵/۷؛  ۵2۱؛   ،44۶  ،44۵  ،۳۶۵
۵۶۶؛   ،4۹۶  ،۳۹2  ،2۶۸  ،۱۵۱  ،۱۱۹/۹

۱۱0/11 ۳۷۵؛   ،۳۷4  ،۳۵0  ،۱۸۶/1۰
رویثه: ۱0۶/5

ری: ۵۸۷/1؛ ۱۷۹/۲، ۵۵۸؛ ۱۱0/5، 40۵، 4۶۶، 
 ،۱۷۷/1۰ ۸۶؛   ،۸۵  ،۸0/۹ ۵۶۵/۷؛  ۵۹۵؛ 

۵۷۷  ،40۹  ،40۵
ریگزار عنیزه: ۵۳۸/۴

زاویه: ۱۳0/۲، ۱۷۶
۳0۷؛   ،4۳/5 ۵۸0/۴؛  2۶0/1؛  یمــن:  زبیــِد 

۳ 2 2 /۷
َزرقاء: 4۳۷/1
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َزَمخشر: 2۱۳/1
زمــزم: ۳۶/۲؛ ۱۳/3، ۱04، ۳4۳، ۵۸۹؛ 40۱/۴، 
 ،2۸۵/11 4۷۹؛   ،۳4/۷ ۵۳۶؛   ،۵۱۶  ،4۱۷

۵۱۶  ،۳۵۸
زمع: ۳22/۷

زنجان: ۱۶۵/۴؛ ۳۹۸/11
زندرود: ۳۳4/1۰
زنکه زور: 2۶۷/1

زوراء: ۳۹۱/۶؛ 200/۸، 20۱، 202، 20۳، 204
َزَوزان: ۶۳/۴

َزویله: ۵۸۳/۲
زهره: ۳۹۱/۴

زیلع: 2۸۶/11، ۵00
 ،22۶/3 ۵0۹؛   ،۵۳  ،۵2/۲ ۱۸0/1؛  ســامراء: 
2۳۱، 4۱0، 4۶۱؛ ۱۱۱/۴، ۳0۷؛ 402/5، ۶0۸؛ 

404  ،402  ،۳2۷/11 ۵۷4/۷؛ 
ساوه: ۱0۸/5، ۱۳۸

سبأ: ۳2/5
سَبخه: ۱۶۵/۹
سبزوار: 2۷4/۴

سبع: 2۱۸/۲، 2۳۹؛ 220/۹
ستون توبه: ۱۸۵/5

ستون تهّجد: ۱۸۵/5
ستون جبرئیل: ۱۸۵/5

ستون سریر: ۱۸۵/5
ستون عایشه: ۱۸۵/5

ستون علی؟ع؟: ۱۸۵/5
ستون قرعه: ۱۸۵/5
ستون وفود: ۱۸۵/5

سجز: ۵۸/3

ِسِجستان: ۱۸۶/1، 2۷۵؛ ۱۶۶/۲
420/۷؛  ۳۶۷/۶؛  ۹4/۲؛  المنتهــی:  ســدرة 

2۶2 /11
سراة: ۳۸/11

سرای بنی بیاضه: ۳۸۵/۷
سرای بنی حرث بن خزرج: ۳۸۶/۷

سرای بنی ساعده: ۳۸۵/۷
سرای بنی  َعدی بن نجار: ۳۸۶/۷
سرای بنی مالک بن نجار: ۳۸۶/۷

سرای سعید الّسعداء: ۵۱۱/۴
سرخس: ۱۱/5، ۱2۸

سرزمین بنی اسد: 420/1؛ ۵۱۷/۷
سرزمین تهامه: ۳4/۲
سرزمین ِحجر: ۵4۱/1

 ،224  ،22۳/۹ 240؛   ،2۳۹/۲ ســباع:  ســرزمین 
۱۱۹/11 40/1۰؛  ۳۳۷؛ 

سرزمین ُسعد: ۵۵4/۶، ۵۷0
سرزمین لوی: ۵4۷/۶
َسِرف: 42/1؛ ۱۳4/۹

سّرق: 4۸/۶
سقر: 4۶۶/۴

ُسقیا: 42/1؛ ۳۸4/۷؛ 2۶۷/۹
َسلع: 42۱/1

سلماس: ۶۳/۴
سلیله: 4۵۳/۸

سماوه: 42/11
ســمرقند: ۳40/1؛ ۱۷۹/۲، ۱۸0؛ 2۱/5، ۱۱۱، ۱2۸، 

۳۸۶
ُسْنح: 2۶۳/۷، ۳0۵

سند: 44۵/۶، 44۶؛ ۵۹۹/۹
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سواحل اردن: ۳۹2/۹
سواحل روم: ۳۹2/۹

سودان: ۵۸۳/۲
سوریه: 2۸/1، 220؛ ۶۷۵/5؛ ۷۵/۶، 2۸۱

سوسنقین: ۱0۸/5
سویداء: 2۱4/۹

سویین: ۳۶4/۲
سیراف: ۶۳/3

سیستان: ۳۹2/۹
سیالن: ۱۱2/5

سیل راه ذوبقر: ۵۶۸/۲
سیلگاه رانونا: ۳۷2/۷، ۳۸۵

شالون: ۵۷۸/۴
 ،۳۵۸  ،2۶۱  ،220  ،۱۶0  ،۱4۵  ،۱00  ،۶۵/1 شــام: 
4۳۷، 444، 4۹4، ۶2۱، ۶22، ۶۵۵؛ ۳۳/۲، 
 ،22۱  ،2۱4  ،20۶  ،۱۹۹  ،۱۸۱  ،۱۸0  ،۱2۵  ،۱24
 ،۳۱۶  ،۳۱۳  ،۳00  ،2۷۱  ،24۵  ،2۳۹  ،22۳
 ،۳۷4  ،۳4۳  ،۳42/3 ۵۸0؛   ،۵0۹  ،4۹۵
 ،۵۶۱ ،۵۵۹ ،۵۵0 ،۵4۹ ،4۶۵ ،۳۸۸ ،۳۷۸
 ،۱۷۷  ،۱۷4  ،۳۸  ،۳۸  ،2۹/۴ ۵۹۶؛   ،۵۷۶
 ،4۸0  ،4۷۱  ،4۶۷  ،44۳  ،۳۳0  ،۳۱4  ،22۵
4۹۶، ۵۱۵، ۵40؛ 2۱/5، ۹۸، ۱04، ۱۱۳، ۱۹0، 
 ،۵۹۹  ،۵۱۳  ،4۹4  ،4۷4  ،4۷0  ،4۵۱  ،4۵0
 ،۱۹۳  ،۱۸۹  ،۱۸۶  ،۱۵۸  ،۶۵  ،۶۱/۶ ۶۳۸؛ 
 ،۳۶4  ،۳۵۵  ،۳0۵  ،20۹  ،20۷  ،20۶  ،۱۹4
 ،۳0  ،۱۹/۷ ۵2۶؛   ،۵۱۹  ،40۵  ،۳۸۵  ،۳۸4
 ،۳۷۵  ،۳22  ،242  ،2۳۶  ،20۷  ،۱4۹  ،۹۱
4۹۱؛   ،۳۹۸  ،۳۹۷  ،۳۹۶  ،۳۹۳  ،۳۸۹
 ،4۱۷ ،۳۳۷ ،2۶2 ،22۱ ،220 ،2۱۶ ،۱۸۳/۸
 ،4۵۶  ،4۵۵  ،4۵4  ،4۵2  ،4۵۱  ،44۳  ،420

 ،4۶۸  ،4۶۶  ،4۶۳  ،4۶2  ،4۶۱  ،4۶0  ،4۵۹
4۶۹، 4۷۳؛ ۵/۹، ۶، ۱۷، 20، ۵۸، ۵۹، ۶0، 
 ،۹۸ ،۹۶ ،۹۵ ،۹۳ ،۹۱ ،۹0 ،۶۷ ،۶۶ ،۶4 ،۶2
 ،242 ،24۱ ،2۳۶ ،224 ،2۱۸ ،۱۷4 ،۱۱۶ ،۱02
 ،۳4۱  ،2۹۹  ،2۹۸  ،2۹2  ،2۸0  ،2۵۱  ،244
 ،۳۷۵ ،۳۷0 ،۳۶۱ ،۳۵۷ ،۳۵۱ ،۳4۷ ،۳4۳

4۹۶  ،4۳۸  ،۳۷۹
شبلنجا: 2۶۵/1

ُشرات: ۳۳4/1
شراف: ۱۳۷/۹

شرافات: 2۸۱/11
َشَرّبه: 4۵۳/۸

یاله: 42/1 َشرف الّسَ
شرف: ۵4/۸، ۳۶۶، 4۶0، 4۷۳

شظب: 2۹۹/11
شعب ابوطالب: 424/۷، 4۹۷، ۵۱۹؛ ۵۳/۸

شمام: 42۵/۴
شنزار عالج: ۳۹۹/۶

شوش: ۵۸۳/۲
242؛   ،2۳۵  ،2۳۱  ،2۳0  ،22۵  ،224/1 شــیراز: 
۶۳/3؛ 44۳/۴، 4۸0؛ ۱۱۸/5، ۱۳۹؛ 4۶۹/۹؛ 

۵40 ،۵۳۱ ،۵0۸ ،۵0۵ ،400/11
شیزر: 4۷2/۴، 4۷۶، 4۸0

صالحیه: 2۳4/1؛ ۱۱۳/5، ۱2۶
صائدین: ۷4/11

صحرای زّم: 42۹/۴
صرار: ۳00/۹، ۳۱۵

صرصر: 242/۴، 404، 44۹؛ ۱0۹/5، ۱۱۳
صعده: ۶۵0/5؛ 2۹۹/11

َصعید: ۱۹2/1، 242؛ 2۹۸/۹، 2۹۹
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 ،۵2۸  ،20۷/۴ ۱0۳/3؛  4۶۶؛   ،4۵۶/۲ صفــا: 
4۱۹/۹ ۵04؛   ،۵0۱  ،۵00  ،۳4/۷ ۵۳۶؛ 

صفد: ۱0۹/5
صفواء: 444/۸

صفوریه: 42۵/۸
صّفه: ۵۷۳/۸

ِصّفیــن: ۵2/1، ۵۳، ۷4، ۱0۶، ۱۱۶، ۱2۳، ۳2۱، 
۱۱۱/5 ۳۳۷؛ 
ُصلُصل: ۱۳۱/۹

۳22/۷؛  ۱0۳؛   ،۸۱  ،۸0  ،۷۱  ،44/1 صنعــا: 
4۳۶/۸؛ 2/۹، ۳4۵؛ ۵4۷/1۰؛ 4۷/11، ۵۳، 

44۵  ،۳02  ،2۹۹  ،2۸۷  ،۱0۳  ،۵4
صور: ۳۳4/۴؛ ۱0۶/5، ۱0۹

صهباء: 20۸/3، 2۱۹
صیدا: 2۸۹/۴

صیفور: 444/۸
صیمره: ۵۷۳/۲

ضّبه: ۱۶0/۴
ضجنان: ۵0۱/۶، ۵۱4

طالقان: ۷4/۴
۵0۹؛   ،40۵/۶ ۱۱۵/5؛  2۱۹/۴؛  4۱/۲؛  طائــف: 
 ،2۹۵  ،۱۷0  ،۱۶4  ،۱۶2/۸ ۵2۱؛   ،۳22/۷
 ،2۶0  ،۱2۶/1۰ 4۳۶؛   ،۳۹۳  ،۳۷۷  ،۳۷۶
 ،۵۳  ،۵2  ،۵۱/11 40۵؛   ،۳42  ،۳۳4  ،2۸۳

۵20  ،۵۱۸  ،4۷4
طبرستان: ۱۳2/۴، ۱۸۱؛ 2۵۹/11

طبریه: 42۵/۸
َطحا: ۱۹2/1

 ،4۷۹  ،4۷۸  ،4۷۱  ،۱۹۵/۴ 2۷۶/1؛  طرابلــس: 
4۳۱/۸ 4۸0؛ 

َطرُطوس: ۱۸۸/1؛ 2۷۹/1۰
طرون: 20/3

طــّف: 2۸۹/۲، ۳۱0، ۵2۵، ۵۶۸؛ ۱۱۱/۴، ۱۳۶، 
 ،۳۵۳  ،۳42  ،۳2۱  ،۳۱۶  ،۳۱۱  ،۳۱0  ،24۶
 ،420  ،4۱۸  ،4۱۵  ،4۱2  ،404  ،40۳  ،۳۵۶
42۱، 422، 4۵0، ۵۳۵، ۵4۵؛ 2۸/۶، ۵۵2، 
۵۵۸، ۵۵۹، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۹، ۵۸۱؛ 20/۷، 
 ،۸۵  ،۷۳  ،4۷  ،4۵  ،44  ،۳۹  ،۳۸  ،۳0  ،2۹
 ،۳۱۸  ،۳۱2  ،۳۱۱  ،۳0۷/11 ۹2؛   ،۸۸  ،۸۷

4۹0  ،4۵۳  ،۳۵4  ،۳۵۳
ه: ۵۱۹/۶

َ
یُطل

َ
ُطل

طمار الّزوراء: ۱4۶/۹
طنجه: 4۳۱/۸
طندتا: ۳0۶/5

۶۸/۷؛  ۵22؛   ،۳۶۶/۶ 4۹4/5؛  ســینا:  طــور 
۵4 /۸

طــوس: ۳۶0/۲، ۳۸4، ۵۳۹، ۵4۷، ۵4۸، ۵۶۹، 
2۹0/5، ۶0۸؛  ۱۱۱، 2۳۹، ۳۱۱؛   ،۱۱0/۴ ۵۸4؛ 
 ،4۱2  ،40۵  ،404  ،۳۷۷  ،244/11 ۳۳/۷؛ 

424
طوی: ۵۸2/۲

ُطَویلع: ۳2۷/۲
طی: ۸4/11، ۸۵

طیب: ۵۸۳/۲
عالج: ۳۹۹/۶

عبابید/عبابیب/عثیانه: ۳۸4/۷
عجرود: 2۳4/۹
عجالن: 220/۹

عدن: ۳0۷/5؛ ۳۷2/۸؛ ۱۷۳/1۰، ۵4۷؛ ۱0۳/11
عدین: 4۶۳/11
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عذیب: ۸۷/۴
عراق عرب: ۵۹/۹

 ،2۶۶ ،2۶۳ ،2۱4 ،۸4 ،۷۵ ،4۳ ،2۳/1 عــراق: 
 ،۱2۱  ،۱۳/۲ ۶22؛   ،۵0۵  ،4۸0  ،42۸  ،2۷۹
 ،2۱4 ،2۱۳ ،۱۸2 ،۱۸0 ،۱۷۹ ،۱42 ،۱2۷ ،۱22
 ،۳2۵  ،۳24  ،۳۱4  ،2۸۷  ،2۷۶  ،2۶۱  ،22۳
۵۸۳؛   ،۵۷۱  ،۵۷0  ،۵۵۳  ،۵40  ،۵۳2  ،۵0۹
 ،۳۹۹ ،2۹0 ،20۳ ،۱۱۶ ،۱۱۱ ،۹۶ ،۹۱ ،۸۷/3
 ،4۹۸  ،4۹۷  ،4۶۹  ،4۶۵  ،4۵2  ،4۱۶  ،40۱
۵۵۹، ۵۸۱؛ 2۹/۴، ۳0، ۳۱، ۶2، ۸۸، ۱۳4، 
 ،۳۳0  ،۳۱4  ،2۹۶  ،2۸۹  ،۱۷۷  ،۱۶۵  ،۱4۹
 ،۵۱۵ ،4۸۹ ،4۶۷ ،4۳۷ ،۳۹۳ ،۳۸۵ ،۳۸2
۵۳۹، ۵40، ۵۷۱، ۵۷2، ۵۷۳؛ 2۵0/۶، 2۸۷، 
۳۷0، 4۳۶، 4۳۷، 4۸۱؛ ۳0/۷، ۱۷۳، 242، 
4۵۹؛ ۱40/۸، ۱4۱، ۳2۳، ۳۳۷، 40۱، 4۳۶، 
44۶، 44۷، 4۵۷، 4۶0، 4۷۳؛ ۱۷/۹، ۱۸2، 
 ،۹۶  ،۷۳/1۰ ۳00؛   ،2۹2  ،2۵۱  ،24۸  ،24۱
 ،4۵2 ،440 ،424 ،۳۵۵ ،۳۵4 ،۳4۶ ،۳2۶
 ،۵۱۸  ،۵۱۷  ،۵۱0  ،۵0۹  ،4۹۹  ،4۷۶  ،4۵۵
۵۱۹، ۵۷۷؛ 24/11، ۵0، ۵۶، ۵۷، ۱0۹، 2۱4، 
۵۳0  ،۵0۵  ،4۹۳  ،4۵۱  ،44۳  ،4۱۸  ،2۶۱  ،2۶0

عراقین: ۵42/1
َعْرج: 42/1؛ ۱0۶/5؛ ۵0۱/۶، ۵0۹؛ ۳۸4/۷

عرزم: ۸۸/11
۵44؛   ،۵4۱  ،۵۳۵  ،۵۳4  ،۵2۹/۲ عرفــات: 
 ،۱۱۹  ،۱۱0  ،40  ،۳۵/5 40۸؛   ،40۶  ،۱۵۹/۴
 ،۳02 ،۳0۱ ،۱۶2  ،۱۶۱  ،4۸ 2۶۳؛ ۶/۶،   ،۱24
 ،۵4/۸ 4۸۳/۷؛  ۵۳۶؛   ،۵۱۷  ،۵۱0  ،۳۶۹
۵۱۹؛   ،40۵  ،۱۷۶  ،۱۷۵  ،۱۷0  ،۱۶۸  ،۱۶۳
2۹/۹؛ ۱0۱/1۰، ۱۷۵، 2۹۵، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۹، 

۵44  ،۳20

بیه: 42/1
ُ

ِعرق الّظ
عروض: 2۹۵/۸

عریش: ۱۱0/11
عزاز: ۶۳2/5

ُعسفان: 42/1؛ ۳۸۳/۷؛ 20۷/۸، 20۸، 4۷۹
عسقالن: 4۹۶/۴

عسکر مکّرم: ۱۱۱/5
عسکر: ۱۱۱/۴

عقبه: ۳۷۷/۷، ۳۷۸
عقیر: ۳2۳/11

۱0۶؛۷0/۶؛   ،۱0۵/5 42۳؛   ،42۱/1 عقیــق: 
۵4۳/11 4۳۸/۸؛ 

عقیقه: ۵۶/3
عّکا: ۱0۹/5؛ 42۵/۸

عکاظ: 40۶/۷
عکبرا: ۹۸/5

علقمه: ۱۶/3؛ ۵۳۵/۴
وس: ۶۳/۴

ّ
عل

عّمان: 42۶/1؛ ۳۱2/۲، ۳۹۷؛ ۹۳/۷، ۳22
عمق: ۱0۷/5

عمواس: 444/1
عنابه: ۱۱۵/5

عواصم: 4۶۹/۸
عین الّتمر: 40/11

عین تاب: 2۳۹/1
عیوق: 222/۴

غار ابوقبیس: ۱04/5
4۸۶/۷؛  ۳۶۷؛   ،۳۶4/3 ۳4۳/1؛  حــراء:  غــار 

۱۱4  ،۶۱  ،20/1۰ ۵۱4؛   ،22/۹
غار وصید: 222/۶
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غاضریه: ۵۶۷/۶؛ ۳2۳/11، ۳۵۳
غرناطه: ۱۱2/5

222/۴؛  ۵۸2؛   ،44۱  ،440/۲ )نجــف(:  َغــِری 
۵00/11 ۶۱۹؛   ،۳0/5

غزال: 4۷۹/۸
غّزه: ۳۵۶/1

غّسان: ۱۹4/۴، ۵0۷
غطفان: ۱2۶/1۰

غمر: ۱0۶/5
غمیصاء: 2۳۷/۷

َغمیم: 42/1؛ ۳۱۳/۴
غور: ۱۶2/۴، ۵2۷

غوطتین: ۵20/۲
غوطه: ۳۵۹/1۰

ُغَویر: ۳۵۷/۴
فاجه/فاحه/قاحه: ۳۸4/۷

فــارس: ۱۹4/1، 200، ۵۸۷؛ ۱۶0/۲؛ ۵۷/3، ۵۸، 
 ،۳4۷  ،2۶۶  ،۷۳  ،۶4  ،۱۸/۴ 4۳۳؛   ،۷۱
44۶؛   ،44۵  ،2۷۷  ،220/۶ 442؛   ،4۳۵
 ،۳۳4/1۰ ۳۹2/۹؛  44۶؛   ،2۱۸  ،۱۳۸/۸

404  ،۳4۳
فاس: ۱۱4/5، ۳04، ۳0۶

فاضلیه: 2۷2/11
فاله: ۳۸۳/۴

ن: 24۷/1 َفّتَ
فّج الّناقه: ۱۸۳/۸

فّخ: 42۸/1؛ ۵۳۶/۲؛ 40۷/3، ۵۵۷
فدک: 4۱۷/۲، 4۱۸؛ ۱0۳/۶، 2۷۹؛ 2۷۳/۷، 2۷۷، 
 ،۳۶۸  ،۳۶۷  ،۷/۸ 2۸۱؛   ،2۸0  ،2۷۹  ،2۷۸

۳۶۹، 4۱0، 4۶4؛ ۵۹2/۹؛ ۱۶۳/1۰، ۱۶4

 ،۵4۱  ،۵40  ،40۷  ،40۱  ،۱۶/3 42۱/1؛  فــرات: 
 ،۸۸ ،۳۱/۴ ۵42، ۵۵0، ۵۵۹، ۵۸۳، ۵۹۷؛ 
 ،4۵0  ،42۳  ،422  ،4۱۹  ،4۱۸  ،۳۱4  ،۱۵۵
 ،۵۳۵/۶ ۶۱2؛   ،2۸4/5 ۵4۵؛   ،۵۳۶  ،4۸۶
۵۵0، ۵۵۱، ۵۵۹، ۵۶۶، ۵۶۸، ۵۷۳؛ ۱۶/۷، 
 ،2۵۶  ،۱۹۸  ،۹۵/11 ۱۹۸؛   ،۸0/۹ ۳۷؛   ،۳0

۳۱2  ،۳0۹  ،۳0۷
فسطاط: 2۹/۴؛ ۱0۶/5؛ 2۹۸/۹

فضیخ: 20۸/3
 ،2۳۹  ،2۳۷  ،2۱۸  ،2۱۱/۲ ۳4۶/1؛  فلســطین: 
 ،2۷۷  ،۱04/5 4۹۶؛   ،۱۷/۴ ۳۱/3؛  4۹۷؛ 

220  /۹ ۵24؛   ،4۹4  ،4۳۹
فنجکرد: 4۵۶/۴

َفید: 2۱/5
فیوم: ۱۱2/5؛ 2۷۱/11

قادسیه: 2۶/5؛ ۹/ ۱۸۶؛ 2۶۶/1۰
۱۸0/۲؛  4۵4؛   ،2۶۸  ،2۵۹  ،2۳۷/1 قاهــره: 
 ،4۹0  ،4۸۹  ،4۷۷/۴ 4۶۵؛   ،4۶۳  ،42۹/3
 ،۵2۳  ،۵۱۱  ،۵0۵  ،4۹۷  ،4۹۵  ،4۹۳  ،4۹۱

۹۸  ،۸۳  ،۶۶/۶ ۵۸۸؛ 
ُقبا: ۳۷0/۷، ۳۷2؛ ۳۸4/۷، ۳۸۵

قتاة: 42۱/1
قحطان: ۱۳0/۲؛ ۵۸/1۰

قدس: ۱۳۱/5
قدوم: ۳2۳/۸

ُقَدید: 42/1؛ ۳۸۳/۷؛ 2۹۳/۸، 2۹4، 2۹۵، ۳00
۵۱4؛   ،۵۱2  ،۵۱۱  ،4۹0/۴ 242؛   ،2۱0/1 َقراَفــه: 

2۸۵  ،2۷۳/11 ۳۹/5؛ 
قرطبه: ۱0۸/5

قرقیسیا: ۵۵۸/۲؛ ۸0/۹
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قرمیسین: ۱۶۵/۴؛ ۹۶/۶
 ،۳4۷/5 ۱۶۵؛   ،۸۸/۴ ۵0۹/۲؛  ۱۷۱/1؛  قزویــن: 

4۱4  ،4۱۳  ،۳۷4  ،۳4۳  ،۳۳۷/11 4۱0؛ 
ُقّس الناطف: ۱۹/۹؛ ۹۵/11

قســطنطنیه: 2۵4/1، 2۶4، 4۱0؛ ۵۹۷/3، ۵۹۸؛ 
2۷۷/5؛ ۱۱0/۶

صوص: ۱۷۶/1
ّ
قصر الل

قصر َخَوْرَنق: ۸۸/۹
قصر سدلی: ۱20/5

قطقطانه: ۳۱۳/۲؛ 4۱/11
قطیعة الّربیع: 4۱۳/۲، 4۱4؛ ۵۷۳/3

َقطیعة الّرقیق: ۱۹۹/1
ئین: 4۳۸/۴

ّ
قال

قلزم: ۱0۹/11، ۱۱0
قلعۀ ابوحقیق یهودی: ۱0۳/۹

قلعۀ اربل: ۶4/۴
قلعۀ َاوالس: ۹۸/5

قلعۀ جعبر: 4۷۶/۴
قلعۀ روضه: 4۸2/۴
قلعۀ َشیَزر: 4۷۶/۴

قلعۀ فارغ: ۱۱2/۲
قلعۀ َفَنک: ۶۱/۴، ۶۳

 قلیوبیه: 4۹0/۴
قــم: 4۷۸/1؛ ۵۳2/۲، ۵۵۶، ۵۵۹، ۵۷0؛ 2۹/۴، 
 ،4  ،2/11 ۵۳/۷؛  ۵۹۵/5؛  42۹؛   ،۱۳۶  ،۷۶

4۶۸
قموس: ۱0۳/۹، ۱04

سرین: ۱۳۷/۴؛ 4۶۹/۸؛ ۳2۹/1۰ ِقّنَ
َقْنَطرۀ َبَردان: ۱۹۶/1

قوص: ۱۱2/5؛ ۸۳/۶

القی: ۶۳/۴
قیروان: ۵42/1

کابل: 202/11
کابل شاه: ۳۷۹/۲

کاخ سبز دمشق: 4۵۱/۸، ۵۳0
کوفه: ۱۹۵/۹ کاخ 

کازرون: 200/1
 ،۶0۸  ،2۹0/5 24۵؛   ،۱۵۵  ،۵۷/۴ کاظمیــن: 

40۸  ،۳۵4/11 ۵2؛   ،۳4  ،۳2/۶ ۶22؛ 
َکبَکب: ۳2۷/۲

کتابخانۀ آستان امام رضا؟ع؟: ۷۵/۹
کتابخانۀ آیت اهلل مرعشی نجفی: 4۷0/1

کتابخانۀ پاریس: ۱4۷/۴
کتابخانۀ حرم مّکی: 2۹۹/1

کتابخانۀ حسین پاشا: ۶۳۷/5
کتابخانۀ خدیویۀ: ۱۸۵/۲، ۱۸۷

َکْهنــوی هندی: 
َ
کتابخانــۀ ســید میرحامــد حســین ل

2۷۸/1
کتابخانۀ قوله: ۵4۸/۷

کتابخانۀ مدرسۀ احمدیه: ۶۳۸/5
کدیم: 4۸۸/۹

کربــال: 42۸/1؛ ۱۶/3، ۳۷۳، ۳۸۸، ۳۹۸، 4۶۵، 
۵40، ۵4۶، ۵۸2؛ 444/۲، ۵2۱، ۵۳۶، ۵۷۸؛ 
 ،24۶  ،24۵  ،2۳۹  ،۱۳۸  ،۱۱۱  ،۳۶  ،۳۳/۴
 ،۳۶۶/5 ۵4۵؛   ،4۳۶  ،۳۵۹  ،۳۵۵  ،۳0۸
۶0۸؛ ۳2/۶، ۳۳، ۵44، ۵4۸، ۵۵۸، ۵۶۷؛ 
 ،۸۷ ،۸۵ ،۸۱ ،44 ،۳۸ ،۳۶ ،۳۱ ،۳0 ،۱۶/۷

۸۸، ۸۹، ۱۸0؛ ۵4/1۰
َکــْرخ: ۳۵۱/1؛ 4۱۳/۲، 4۱4؛ 2۷0/۴، ۳0۷، ۳0۸، 

۳4۵، 4۳۸، 4۳۹؛ ۱۱2/5، ۱20، ۱2۱، ۵۹۸
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کرک: ۱۱۳/5
کرمان: ۳2۵/۸، ۳2۶

کرمانشاه: ۱۸4/1؛ ۹۶/۶
کسکر: ۳۳4/1۰

 ،۱02  ،۹۸  ،۹۷  ،۹0  ،۶۸  ،۳۸/۲ 24/1؛  کعبــه: 
 ،۳۵۶ ،۳۱۵ ،۳۱0 ،2۹۱ ،۱۸2 ،۱4۵ ،۱44 ،۱۱۱
۳۵۷، ۳۸۷، ۵۳4، ۵۳۵، ۵4۱، ۵۵۳، ۵44؛ 
 ،۳44  ،2۵۵  ،2۳۷  ،۱0۶  ،۱04  ،۱00  ،۱۳/3
 ،۳۶/۴ ۵۸۹؛   ،۵۶۹  ،۵2۱  ،4۷۱  ،4۷0  ،4۶۱
4۶۹؛   ،42۸  ،4۱۷  ،۳۵۶  ،۳0۹  ،244  ،242
440؛   ،۳0۶  ،2۷2  ،۱۹2  ،۱24  ،۶4  ،۶0/5
 ،۱۶۱  ،۵۸  ،۵0  ،4۸  ،42  ،4۱  ،40  ،۳۹  ،۸/۶
 ،۳2۵ ،۳00 ،2۶۱ ،2۶0 ،22۵ ،۱۹2 ،۱۶۳ ،۱۶2
4۱۳، ۵۳2، ۵۳۳، ۵4۳، ۵۶4؛ 22/۷، 2۳، 
 ،۵۱4  ،۵0۷  ،۵0۳  ،4۹۸  ،4۹۶  ،۳44  ،۳42
۵۸0؛   ،۵۶۳  ،۵۵4  ،۵4۶  ،۵24  ،۵2۱  ،۵۱۹
44۵/۹، ۵0۷، ۵40، ۵۹4، ۶0۱؛ ۱۱4/11، 204، 

۵0۱  ،42۸  ،42۳  ،4۱۹  ،22۳
کالسه: ۱2۷/5

کلیسا یوحّنا: ۱44/11، ۱4۶
کمزوراء: ۳۵۳/۹

کناس: ۳۱۵/۲؛ 4۳۶/۸
کناسۀ: ۳۶۸/۲

ِکنده: ۷4/11، ۸۶، ۹۶
کوثر: 424/1؛ 20۵/۴، 404

 ،۱۳۸  ،۱2۷  ،۱22  ،۱04  ،۷۸  ،۵۹  ،۵۳/1 کوفــه: 
 ،۳22 ،۳2۱ ،۳۱۸ ،۳00 ،2۹۳ ،۱۷0 ،۱۶۸ ،۱42
۳۵0، 4۶4، ۵۶۸؛ ۶۱/3، ۸۷، ۹۶، ۹۷، ۹۸، 
 ،4۷2 ،4۱۳ ،4۱2 ،4۱0 ،40۹ ،40۶ ،۱۱4 ،۱۱۳
4۷۹، ۵4۸، ۵۵۷، ۵۵۹، ۵۷۶؛ 4۹/۴، ۱۱۱، 

 ،۳۷۶  ،۳۵2  ،2۹4  ،۱۸۵  ،۱۵۵  ،۱۳۵  ،۱۳4
 ،۵۳۵  ،4۷۱  ،4۵۶  ،44۳  ،44۱  ،4۳۵  ،42۱
۵۷۱؛ 20۸/۶، 2۸۵، 2۸۷، 2۸۸، ۳0۵، 40۳، 
442، ۵۷۵؛ ۱۳۸/۷، 200، 20۵، ۳2۳، ۱4۹؛ 
 ،2۶۶  ،2۵۳  ،244  ،۱۸۸  ،۱۸۱  ،۸۱  ،۸0/1۰
 ،40۵  ،404  ،۳۵۶  ،۳۵۱  ،۳۵0  ،۳4۹  ،۳42
 ،4۶۸  ،4۵۸  ،44۱  ،4۳۸  ،4۱۳  ،40۹  ،40۶
۵۷۷؛   ،۵۱۸  ،۵0۵  ،۵02  ،۵0۱  ،4۷۸  ،4۷۶
 ،۶۹ ،۶۱ ،۶0 ،۵۷ ،۵۶ ،4۳ ،42 ،2۵ ،24/11
 ،۹۷ ،۹۵ ،۹4 ،۸۸ ،۸۷ ،۸۵ ،۷۳ ،۷2 ،۷۱

۵۵2 ،۵۳۹ ،۵۳۶ ،۳2۷ ،۳0۷ ،۱۱۹ ،۱0۶
کوفۀ کوچک ابن عمر: 2۱۶/۸

کوکبان: 2۵۵/1
کوم شریک: ۱۱۶/11

کوه ابوقبیس: ۳۶/۲؛ 2۷۱/۷، ۵0۶
کــوه ُاحــد: 4۵۶/۲، 4۹۶؛ ۵۷۳/۸، ۵۷4؛ ۱۹/۹، 

4۱۹
کوه اسود: ۵2۳/۷

کوه ثبیر: ۱2۵/۲؛ ۱۵۹/۴، ۳۳4؛ 4۸۶/۷
کوه ثور: ۳۸۳/۷، 4۸۶

کوه جوشن: 4۷۸/۴؛ ۶۳2/5
کوه حبرون: 2۷۱/۷
کوه ُحبشی: ۱2۵/1۰

کوه حرا: 2۳۶/۴؛ ۵24/۹؛ 20/1۰؛ ۱۹۶/11
کوه دود: ۸۶/۹، 200، 202

کوه ذی علق: ۵۱۷/۷
کوه رضَوی: ۳۷۵/۲، ۳۷۷، ۳۸0

4۵۱/۸؛  ۸۸/۷؛  ۶۸/۶؛  224/۴؛  ســلع:  کــوه 
۵۷۳  ،422/11

کوه شام: ۳۶۳/۹
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کوه صفا: ۵00/۷
کوه طور: ۵0/۶، 24۸؛ 24۵/11، ۵۱۳، ۵۵2

کوه عرفه: ۹4/5
کوه قاسیون: ۱۱۳/5، ۱2۳، ۱2۸

کوه قاف: ۷/11، 22۶، 22۷
کداء: 2۳۶/۴ کوه 
کوه مقّطم: ۱24/5

کوه ناجلوس: 222/۶
کوه ورقان: ۵4۹/1
کوه یذُبل: ۳۷۱/۴

کوی زعفرانی: 44۱/۴
کوی شبیب: ۳۱۵/۲
کوی عسیب: ۵0۹/۴

کویت: ۱۸۶/1
کهدم: ۳۷4/11

گجرات: 24۷/1
گردنۀ ُجحفه: 42/1
گردنۀ عائر: ۳۸4/۷

گردنۀ غزال: 4۷۹/۸
گردنۀ مره: ۳۸۳/۷

گــرگان: ۱۳2/۴، ۱۳4، ۱۳۹، 2۵4، ۳۱۱؛ 2۷2/5، 
۳۷۹؛ 44۵/۶، 44۶؛ ۵4۳/۹

گورستان باب ابرز: ۶0۳/5
کیه: ۶۳2/5 گورستان باب انطا

گورستان باب حرب: ۱۱۹/5
گورستان بنی اسد: ۳2۶/۲
گورستان بنی امیه: ۳2۶/۹

گورستان بنی هاشم: ۱۱۸/5
گورستان ثقیف: ۳۱/5

گورستان شونیزیه: ۵۹۸/5
گورستان قریش: ۵۷/۴، 440، 442

گورستان معافری ها: ۱0۶/5
گیالن: ۳۷4/11

الهور: ۱0۷/۶؛ ۵0۸/11
ه: ۵۵۹/1

َ
ْبل

َ
ل

لجون: 42۵/۸
ْحی َجَمل: 42/1

َ
ل

ْقف/ِلْقف: ۳۸۳/۷
َ
َقف/ل

َ
ل

لکهنو: ۵2۳/۲
لندن: 2۷0/1

ِلــَوی: ۳2۷/۲، ۳۳۶، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳40، ۳4۱، 
۵4۳  ،۳۶۶/11 ۳44؛   ،۳4۳

لویانا: 2۸۷/۶
لیدن: 2۸۱/۲؛ 4۱۵/۸؛ 2۱/۹، 4۱، 44، 4۵، 4۹، 

۳۳2 ،۳2۵ ،۳۱0 ،2۵۶ ،۱42
لینه: ۱2۷/5

ماردین: ۶۵/۶، ۶۷
مارین: ۵۵/11

مأزمان: 4۸۳/۷
مالین: ۱2۸/5

ماوراء الّنهر: 240/1؛ 20۷/11
ُمَتَعّشی: 42/1

َمجاج/ِمجاج/َمجاح: ۳۸4/۷
محشر: ۵۱/۷، ۷0، ۸2، ۵۷۵

محّصب: 42۱/1، 42۸؛ ۵۱۹/۷
محمودیه: 2۳0/1

ُمَخّزم: ۵۷4/۲
مدائــن: 2۶/5، ۳۱، ۳2، ۱۱0، ۱۱2، ۱2۶؛ 44۱/۶، 
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442، ۵۶۶؛ ۱۵۱/1۰، ۵۷۷؛ 4۱/11، ۷۶، ۱۸۶، 
۳۵۹ ،۱۹۸

مدرسۀ امینیه: ۶۳۶/5
مدرسۀ رأس العین: ۱۱2/5
مدرسۀ منصوریه: ۵0۸/11

مدرسۀ مؤیدیه: 2۳۷/1
مدرسۀ میرزا جعفر: 4۹۳/11

مدرسۀ ناجیه: ۱24/5
مدرسۀ نظامیه: 2۵/5، ۱20

مدیترانه: 2۷۹/1۰
مدین: ۱۸۳/۸

مدینــه: 24۳/1، 2۵4، 2۶۵، ۳22؛ ۱۷/3، ۱22، 
 ،2۹۷ ،2۶0 ،2۵۸ ،2۵0 ،۱۷۸ ،۱۶0 ،۱۵۵ ،۱۵4
 ،40۶ ،۳۸۳ ،۳۱۸ ،۳۱۱ ،۳02 ،۳0۱ ،۳00 ،2۹۹
 ،۵۵۷  ،4۷۹  ،4۷۶  ،4۳۹  ،4۱2  ،4۱0  ،40۹
 ،۱۱2  ،۹0  ،۸۹  ،۳۸  ،۳۷  ،۶/۲ ۵۸2؛   ،۵۷2
 ،۱۶۶ ،۱۵۳ ،۱4۳ ،۱42 ،۱4۱ ،۱2۳ ،۱۱۹ ،۱۱۳
 ،2۳۷  ،2۳۶  ،2۳4  ،۱۹۵  ،۱۷۸  ،۱۷2  ،۱۷0
 ،۳22  ،۳۱4  ،۳00  ،2۹0  ،2۸۹  ،2۸۶  ،2۳۹
 ،44۶ ،42۱ ،۳۹0 ،۳۸۱ ،۳۷۹ ،۳۷۸ ،۳۷۵
2۱۳/۴؛  ۵۶4؛   ،۵۳۶  ،۵۳۳  ،4۸۹  ،4۵2
 ،20۹ ،۱۷۹ ،۱۷۸ ،۱۵۸ ،۱04 ،۷2 ،۶۸ ،2۳/۶
 ،۳۸۱  ،۳۷۹  ،۳4۱  ،2۹0  ،2۸۷  ،24۳  ،2۱4
 ،4۱4 ،۳۹۸ ،۳۹۷ ،۳۹۵ ،۳۹۳ ،۳۸۹ ،۳۸۸
 ،4۹۷ ،4۸۳ ،4۷۱ ،4۵۹ ،4۳۹ ،4۳۷ ،4۳۱
 ،۳2/11 ۵۶۷؛   ،۵۳0  ،۵۱2  ،۵0۹  ،۵04  ،4۹۸
 ،۵۸  ،۵0  ،4۹  ،4۸  ،4۷  ،4۵  ،44  ،42  ،۳۸
 ،۱۷4 ،۸۵ ،۸0 ،۷۸ ،۶۸ ،۶۷ ،۶۶ ،۶۵ ،۶4

2۶۵  ،22۸  ،20۳  ،۱۹۸  ،۱۸0
هران: 42/1

َ
َمّر الّظ

مراغه: 2۳2/1
مراکش: ۳0۵/5

مربد: 2۷۷/5
مــرج عــذراء: ۱۹۶/۹؛ ۸۸/11، ۸۹، ۹0، ۹۱، ۹۷، 

۱00  ،۹۹
مرطان: ۵۷۸/۴

مــرو: ۵44/۲، ۵4۷؛ ۵۶۷/۴؛ ۱۱۱/5، ۱۱2، ۱2۳، 
۳۷4 ،۳24

مروه: 4۵۶/۲، 4۶۶؛ 2۵/۴، 20۷؛ 4۱۹/۹
مریه: ۵۱۹/۶

مزدلفه: 2۶۳/5؛ ۱۶0/۸؛ ۳۱۷/1۰، ۳۱۸
ِمّزه: 22۸/1

مسجد األقصی: ۵0۹/11
مســجد األقصــی: 4۵/3؛ 2۶0/5؛ 4۱۳/۶، 4۱4، 

4۱۵، 4۱۶؛ ۳2۶/۸
 ،۳۷/3 ۱0۱؛   ،۹۸  ،۹۷  ،۳2/۲ مســجد  الحــرام: 
4۵، 4۹۶؛ ۶۷/۴؛ ۵۸/۶، 2۶۱، ۳۷۸، ۳۹4، 
۳۹۵، 4۱۳، 4۱4، 4۱۵، 4۱۶، 4۵2؛ 4۸۳/۷، 
۵۱۱، ۵۶۳، ۵۶۷؛ ۶/۸، 20۵، ۳2۶؛ ۱۳2/۹، 
۱۳۵، 2۱0، 2۶۵، 40۸، ۵۹4؛ ۱2۷/1۰، 2۷2؛ 

202/11
النبــی؟ص؟: 2۸۱/1، 2۸۸، 40۸؛ 2۵/۲،  مســجد 
2۶، ۱۱0؛ ۳۹۱/۶، ۳۹2، ۳۹۳؛ 2۶/۸، ۱۳۷، 

20۵، 20۶، 4۹۱؛ 2۱۱/۹، ۳۱4
مسجد امین الّدوله: 4۹0/۴

مسجد انباری ها: ۳0۷/۴
مسجد ایلیا: 4۱۳/۶، 4۱۵

مسجد بصره: ۵۶۵/۹
مسجد بیت المقدس: 4۱4/۶، 4۱۵

مسجد جامع اصفهان: ۱۶0/۴
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مسجد جامِع المنصور: ۳4۶/۴
کم: 2۳۷/1 مسجد جامع حا
مسجد جامع عمرو: 2۳۷/1

مسجد جامع غمری: 2۸0/11
مسجد جامع قرافۀ: 4۹0/۴

۳۵۸؛   ،۶۸/۲ ۳۵۱/1؛  کوفــه:  جامــع  مســجد 
4۳۷/۹ 424؛   ،42۳/۸

مسجد جامع نصر/قصر: ۳۵2/1
۵44؛   ،۵4۱  ،۵۳۵  ،۵۳4/۲ خیــف:  مســجد 

۱۶۳/۸ ۳۶۱/۴؛  ۱02/3؛ 
مسجد دمشق: ۱۵0/۶

مسجد ذوالحلیفه: 4۱۷/1
مسجد شجره: ۱۶۷/۸
مسجد شونیزی: ۹۹/5

مسجد قبا: ۱۸۸/5، 244؛ ۵۷4/۹
مسجد مدینه: ۳۸۸/۶، ۳۹۳، 4۱4

مسجد منا: ۱۶0/۸
َمْسِکن: ۱۳۹/۲
مسّناة: ۱۱۶/11
مسیب: 2۷/۶

َمشارف: ۱24/۹
مشــعر: 4۸/۶، ۵۱0، ۵۳۶؛ ۸4/۷، 4۸۳؛ ۵4/۸؛ 

۱0۱/1۰
مشغر: 4۹۳/11
ل: ۱۹4/۴

َّ
ُمَشل

 ،۳۷۸/11 2۱/۶؛  2۷۸/۴؛  الّرضــا؟ع؟:  مشــهد 
 ،4۹4  ،4۹۳  ،4۳4  ،4۳۳  ،424  ،4۱۱  ،۳۸2

۵۵۷  ،۵0۸
مشهد الّسقط )مشهد الّدّکه(: 4۷۹/۴؛ ۶۳۳/5

مشهد باب الّتبن: 440/۴، 442

مشهد رأس الحسین؟ع؟: 4۹۷/۴
مصــر: 4۳/1، ۱۱4، ۱۵۳، ۱۷۷، ۱۸۹، ۱۹2، 2۱0، 
 ،24۹  ،24۸  ،24۶  ،2۳۹  ،2۳0  ،22۹  ،22۳
 ،2۶0  ،2۵۹  ،2۵۸  ،2۵۷  ،2۵۶  ،2۵۵  ،2۵4
 ،۳۵۶  ،۳۳2  ،2۶۹  ،2۶۸  ،2۶۶  ،2۶۵  ،2۶۱
 ،۱۱۹  ،۱۱۳  ،۱0۸  ،۷۸  ،۶۶  ،۶۵  ،۶۱/۲ ۵۸2؛ 
 ،۱۶2 ،۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۵۳ ،۱2۷ ،۱2۳ ،۱22 ،۱20
 ،2۱۳ ،20۷ ،20۶ ،۱۹4 ،۱۸۷ ،۱۸۵ ،۱۸4 ،۱۸0
 ،22۶ ،224 ،22۳ ،222 ،22۱ ،2۱۸ ،2۱۷ ،2۱4
 ،24۱  ،2۳۸  ،2۳۷  ،2۳۳  ،2۳2  ،2۳۱  ،2۳0
 ،4۳۷  ،۳۹0  ،۳2۹  ،2۹۳  ،2۵۹  ،2۵۸  ،242
۵0۹؛ 40/5، ۱04، ۱0۹، ۱۱2، ۱۱۳، ۱24، ۱2۷، 
 ،۱۹4  ،۱4۵  ،۱44  ،۱۳۹  ،۱۳2  ،۱۳۱  ،۱2۸
 ،۳4۶  ،۳0۶  ،۳02  ،۳00  ،2۸4  ،2۸2  ،2۷۷
 ،۶۳۷ ،4۵۱ ،4۳۹ ،4۳۷ ،4۳۵ ،۳۷۶ ،۳۶۶
 ،۷۱  ،۶۸  ،۶۵/۶ ۶۶۱؛   ،۶۵۹  ،۶۵۷  ،۶۵۳
 ،4۶۹  ،4۶۸  ،444  ،4۳۱  ،40۳  ،24۷  ،۸۳
4۷۱، ۵۱۹، ۵2۶؛ ۳0/۷، ۵۶، ۱2۱، 20۷، 240، 
 ،۳۶۸  ،۳۶۶  ،۳44  ،۳4۱  ،۳0۷  ،2۷۱  ،2۶۳
۳۶۹، ۵0۶، ۵4۸؛ 4۷/۸، ۱۳4، ۱۳۵، ۱42، 
 ،4۳۶  ،4۳۵  ،4۳2  ،4۳۱  ،4۱۹  ،4۱۵  ،400
 ،20۵  ،۱۱۶  ،۷/۹ 4۷۳؛   ،4۶۶  ،4۶0  ،4۵2
 ،2۷0  ،2۶۵  ،2۵۹  ،2۳۳  ،2۳2  ،2۳۱  ،2۱۹
 ،2۹2  ،2۸۹  ،2۸۸  ،2۸۷  ،2۸۵  ،2۸۱  ،2۸0
 ،۳۵۵ ،۳4۸ ،۳4۷ ،۳4۳ ،۳4۱ ،2۹۸ ،2۹۵
 ،2۱۳  ،۱0۹  ،۹۶/1۰ 40۶؛   ،40۵  ،۳۹۹  ،۳۵۷
 ،4۶۳  ،4۵2  ،444  ،44۳  ،440  ،2۶۷  ،2۱۸
 ،۵0۱  ،4۹۶  ،4۹۵  ،4۸۷  ،4۷۸  ،4۶۹  ،4۶۸
۵۱۹، ۵۷۷؛ ۷۸/11، ۸0، ۱0۸، ۱0۹، ۱۱0، ۱۱۱، 
 ،2۱0  ،۱۹۸  ،۱40  ،۱۱۹  ،۱۱۷  ،۱۱۶  ،۱۱4  ،۱۱۳
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 ،۳2۷  ،۳0۱  ،2۸۵  ،2۷۳  ،2۶4  ،2۶۳  ،24۸
۵۱0  ،۳۷4  ،۳۶۱  ،۳۳۱

یصه: ۱۶2/1؛ 4۹۶/۹ َمِصّ
ة الّنعمان: ۵۱0/۲ َمَعَرّ

معّرس: ۵۷2/3؛ ۱۹۶/5
معّره: 4۳۱/۴، 4۸0

المعقل: 4۸۱/3
۳۹/5 :

ّ
معال

َمْعَمر: ۱۷۱/۲
َمعین: ۳44/۴

مغارة الکحل: ۵۹۷/3
مغرب: 20۸/1، 42۱؛ ۳۳۷/۸

مقارزه: 2۳۷/1
مقــام ابراهیــم: ۱۸2/۲، ۱۸۶، ۳۸4، 4۵۶، 4۵۷؛ 

۱0۶/3؛ 40۱/۴، ۵۱۶؛ ۶۸/5؛ 4۱۸/۹، 4۱۹
مقام جبرئیل: 4۶۱/۹

مقبرۀ باب ابرز: ۱22/5
مقبرۀ باب حّران: ۱2۷/5
مقبرۀ باب صغیر: ۱2۱/5

مقبرۀ جنید: ۱۱۱/5
کاروانسرای زوزنی: ۱2۵/5 مقبرۀ 

مقبرۀ نذور: 2۹4/5
مقبرۀ نوح در حیره: 4۵۶/۴

َمْقَبل: 2۵۵/1
َمْقس )اّم دنین(: 4۳/۴، 4۹0

مکران: ۳2۶/۲
مّکــه: 24/1، ۳۸، 42، 4۷، ۷۷، ۷۹، ۸۵، ۸۹، 
 ،24۸  ،242  ،24۱  ،۱۸۶  ،۱۷۷  ،۱۱۱  ،۹۵  ،۹2
 ،4۱۷  ،400  ،۳۸۷  ،۳۵۶  ،2۶۹  ،2۶۵  ،2۵0
 ،44۹ ،44۸ ،4۳4 ،4۳۳ ،4۳2 ،42۸ ،4۱۹

 ،۳۶  ،۳۵  ،۳4/۲ ۶۱۸؛   ،4۹2  ،4۶۵  ،4۶2
 ،۱۶۶  ،۱۳۸  ،۱۳۵  ،۱2۷  ،۱2۶  ،۸۹  ،42  ،۳۷
 ،2۱۱  ،2۱0  ،20۵  ،۱۹4  ،۱۹۳  ،۱۹2  ،۱۹۱  ،۱۷0
 ،۳۸4 ،۳۸0 ،۳۷۳ ،۳4۵ ،۳22 ،24۱ ،2۳4
 ،۱۶۵  ،۱۵۹  ،۱2۷  ،۳۶/۴ ۵۵۱؛   ،۵0۶  ،4۵2
 ،4۳0  ،۳۶۵  ،۳۶۱  ،۳۵۶  ،۳40  ،۳0۹  ،2۳۷
 ،۵۷۱  ،۵4۵  ،۵۳۶  ،۵۳۵  ،۵۱۱  ،4۹۹  ،4۹2
۵۷۸؛ 40/۶، 4۸، ۵۱، ۸4، ۱۶۱، 2۳۷، 2۳۸، 
 ،۳2۸  ،۳2۱  ،۳۱۳  ،۳0۶  ،۳02  ،2۸۹  ،2۸۷
 ،۳4۳ ،۳42 ،۳۳۶ ،۳۳۳ ،۳۳2 ،۳۳۱ ،۳2۹
 ،۳۷۹  ،۳۷۸  ،۳۶4  ،۳4۸  ،۳4۷  ،۳4۶
 ،۵۱0 ،۵0۹ ،۵0۷ ،۵0۶ ،۵0۵ ،۵0۱ ،4۳۹ ،۳۹4
۵۱2، ۵۱۳، ۵۱4، ۵۱۷، ۵۵۳، ۵۵۷؛ 2۸/۹، 
 ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱۳4 ،۱۳2 ،۱۳۱ ،۵۹ ،42
 ،۱۷۵ ،۱۷4 ،۱۵۸ ،۱44 ،۱4۳ ،۱42 ،۱4۱ ,۱۳۹
 ،24۶  ،24۵  ،244  ،2۳۷  ،2۱0  ،202  ،۱۷۹
 ،۳۷۹  ،۳۷۱  ،۳۶۸  ،۳۶2  ،۳02  ،2۶۵  ،2۵2
 ،۵2۷  ،۵۱۶  ،۵0۷  ،۵04  ،۵0۱  ،4۹۷  ،4۹4
 ،4۷  ،4۵  ،44  ،42  ،4۱  ،۳۸  ،22/11 ۵2۹؛ 
 ،۱۳4 ،۱2۶ ،۱0۷ ،۶۵ ،۶4 ،۶۳ ،۵2 ،۵0 ،4۹
 ،۳۵۹  ،۳4۹  ،۳0۱  ،2۸۵  ،۱۹۷  ،۱۸۹  ،۱۵۷
 ،4۷۶ ،4۵4 ،4۳۳ ،4۳2 ،4۳۱ ،42۸ ،4۱۹

۵۶۷  ،۵0۵  ،۵02  ،۵0۱
 ،۱۵۱  ،4۸/۶ ۳۱0؛   ،2۹۶  ،۱۹2/۲ ۳42/1؛  منــا: 
۵4۳؛   ،۵۱۷  ،۵۱۶  ،۵۱0  ،۳۶۹  ،۳0۳  ،2۸۷
 ،۱۶۳  ،۱۶2  ،۱۶۱  ،۱۶0  ،۱۵۹/۸ ۵۷۸/۷؛ 
 ،۱۷۳ ،۱۷2 ،۱۷۱ ،۱۷0 ،۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱۶4
۱۷4، ۱۷۵، ۱۷۶، 40۵؛ ۶۳/1۰، ۳۳2، ۵44؛ 

۵0۱  ،۱۵۹/11
مناذر: 40۸/۶، 4۱۶
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مناطق الحربیه: 440/۴
منبج: ۵۹۶/3، ۵۹۷، ۶0۳

منزلگاه شجره: ۵۱۷/۶
ُمْنصَرف: 42/1
منواث: ۱0۹/5

 ،۵۳۵  ،۵۳4  ،۵2۹  ،4۹  ،4۷/۲ 42۱/1؛  ِمَنــی: 
۵44

موزۀ انگلستان: ۶۶۶/5
موصــل: 2۱۵/1، 22۱، ۳۷4؛ ۱4۱/۲، ۵۱۷، ۵۱۸، 
۵۱۹، ۵20، ۵۸4؛ 2۱/3، ۵۵0، ۵۸۸؛ ۶2/۴، 
 ،۱24  ،۱۱0/5 4۹4؛   ،4۹2  ،44۳  ،۶4  ،۶۳
4۵۹؛   ،44۶  ،44۵/۶ ۶2۳؛   ،۳۸4  ،۱2۶

2۷2  ،۹4  ،۷۶/11 ۳40/1۰؛  ۱۹۸؛   ،۸2/۹
مهراس: ۷۷/۲، 4۹۶؛ ۱۱۷/3؛ 2۹۳/۷

مهزون: 4۱۳/۸
میافارقین: ۶۱/۴؛ ۱۱0/5

میبد: 242/1
کوفه: 2۶۹/1، 2۹۳، ۳2۳، ۳2۵، ۳2۶،  میدانگاه 
 ،۵۶۶  ،۵۱4  ،۵۱۱  ،۵02  ،۳۳4  ،۳2۸  ،۳2۷

۵۶۷، ۶22، ۶24؛ ۵۸۳/۹
نابلس: 2۶۹/1، 40۹، 4۶۵، 4۶۶؛ ۱۱۳/5، ۳0۶

نجد: 4۵2/3، 4۹۵؛ 2۳۱/۴، ۳۷۱، 4۱۳، ۵۷۷؛ 
۳۷/۶، ۵2۷؛ ۳۶۶/۸، 4۳۶، 4۶0، 4۷۳

 ،۹۷  ،۵۳  ،۳۸  ،20/11 2۹/۸؛  ۳22/۷؛  نجــران: 
۳۵۷  ،۸/۶ ۵4۵؛ 

نجــف اشــرف: 2۷۹/1؛ ۵۳/۲، ۷۸، ۳42، 4۱۵؛ 
 ،۳۱۱  ،2۸۹  ،24۵  ،2۳۹  ،222  ،۱4۱  ،۱۱۱/۴
۱04/5؛  ۵4۱؛   ،۵۳۵  ،4۹۵  ،۳۷۸  ،۳۶۳
۵۵۹/۸؛  ۵۸2؛   ،۵۸۱  ،۵۷۶/۷ ۷2؛   ،۳2/۶
 ،404  ،۳۹۷  ،۳۹۶  ،۳۹2  ،۳۶۷  ،۳۵4/11

 ،۵۳۱ ،۵۳0 ،۵20 ،۵۱۶ ،۵0۹ ،۵00 ،444 ،40۸
۵۷۳  ،۵۶۶  ،۵۳۹  ،۵۳۵  ،۵۳۳

نخع: ۷4/11
نخیله: 2۶۶/1۰؛ 24/11

نسا: ۱۹0/1
ُنعمان: ۳۷/۶
نقیع: ۳۶۶/۸

نوبه: 244/1؛ 2۵۵/۶؛ ۳۵2/۸
َنَوی: 224/1

نهاوند: ۱۱۱/5؛ ۱۳۸/۸
نهروان: ۱۳۸/۲، 402، 44۹؛ 40/1۰؛ ۵۳0/۹

نیرب: ۱۱4/5
نیشــابور: 200/1، 20۳؛ ۷۸/۴، ۱۳4، 4۵۶، 4۵۷؛ 
 ،۶۳۶ ،۵۸۷ ،۳02 ،۱2۱ ،۱۱0 ،۱0۹ ،۱0۸ ،2۱/5

۶۶۶: ۳24/۸، ۳2۵؛ ۱۱۷/1۰، ۱۵0
نیل: ۱۵۵/۴، ۵۳۶

 ،2۹۹/۹ 440؛   ،4۳۹/۸ 2۸۸/۷؛  القــری:  وادی 
۱۱4/5 ۳۵2؛ 

وادی رانوناء: ۳۸۵/۷
وادی ُطوی: ۵0/۶

وادی عقیق: ۳۱۸/۶، ۳42
وادی غور: ۱۶2/۴، ۵2۷

ر: ۵2۹/۲ وادی ُمَحّسِ
وادی مقدس: 402/11
وادی وساع: ۵۷۸/۴
وادی المیاه: ۵۸2/۲

واســط: 2۶0/1، 2۷4، ۳۱۶، 42۱، 424؛ ۱۳0/۲، 
۵۸۳؛   ،۵۵۶  ،۳۱۵  ،۳۱4  ،۳00  ،2۹۹  ،2۹۸
۵02/۷ ۶۸2؛   ،۱0۹/5 ۵42؛   ،۵40  ،۵۳۷/۴

واقصه: 4۱/11
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وبار: 4۹4/۲
وجره: ۳۵۶/۴

وخوشب: ۶۳/۴
َوّدان: 2۹۹/۸
وّراقه: ۱2۸/5

وکنکور: ۶۳/۴
ونیروه: ۶۳/۴

َهَجر: 24/۶، 402، 4۱۶، ۵۷۱: ۳40/11، ۳4۱
هجرتیِن: ۱۱۷/5

هــرات: 24۸/1؛ ۱0۹/5، ۱2۹؛ ۱۵0/1۰؛ ۳۳۷/11، 
40۳ ،۳44 ،۳4۳

هرَشی: ۳۸0/۲
 ،20۳  ,۸0/۹ ۵42؛   ،۵۳۷/۴ ۳4۵/1؛  همامیــه: 
4۸۵؛   ،۱2۳  ،۱22/1۰ ۳۶۹؛   ،۳۱2  ،24۹

۳۳۱  ،۳۳0  ،۵۳  ،44/11
همدان: 2۱4/1، 2۵4، 2۸۱، ۳۹۶، ۳۹۸؛ ۳۳/۲، 

۱۳2، 2۳۳، ۳۹۷، 4۹4، ۵۱4، ۵۷۵؛ ۱۶۵/۴
هنــد: 2۸/1، 24۵، 24۷، 24۸، 2۵0، 2۵2، 2۶0، 
2۷۸، 2۷۹؛ 2۵/۲، ۳۹۱، ۵۱۸؛ ۳4/5، ۳۸، 
 ،2۷۱/۷ 44۶؛   ،44۵  ،2۳2  ،۶۷/۶ ۵۳؛ 
2۹۹، 4۳0؛ 20۶/11، 2۱4، 2۳۹، 4۳۳، ۵0۶، 

۵۷2  ،۵۶۶  ،۵4۷  ،۵0۸
هوازن: 20۵/۲؛ ۳۳2/۶، ۵0۹، ۵۳۱، ۵۳2، ۵۳۸

هیت: ۶20/5
یامن: ۱2۳/5

یثرب: 44/۲؛ 4۷۶/۷؛ ۳2/۹
یذبل: 2۱2/۴، ۳۷۱، 402، 42۵

یزد: 424/1
م: 42/1

َ
مل

َ
یل

یمامه: 2۵۸/۴؛ ۹4/5

 ،2۶0  ،2۵۵  ،2۵2  ،2۵0  ،۱۹2  ،44  ،42/1 یمــن: 
 ،۵۱۳  ،۵0۷  ،۵0۳  ،۵02  ،4۹۹  ،4۹0  ،2۷۱
 ،۱۱0  ،۱0۶  ،۳۶/۲ ۶4۹؛   ،۶4۸  ،۶2۸  ،۵2۳
۵۶۵؛   ،۵۶4  ،۵۵۱  ،۵۳۳  ،4۱۸  ،۳0۳  ،۱2۷
 ،۱۹4/۴ ۵۶0؛   ،404  ،۳۹۹  ،۱04  ،۶۹  ،2۶/3
۳44، ۳۶۹، 4۷۷، ۵۷۸، ۵۸0؛ ۳۸/5، 42، 
 ،۳2۹  ،۳2۸  ،۳00  ،2۷۱/۶ ۶4۹؛   ،۶۱2  ،۶4
 ،4۳/۸ ۵۳۵؛   ،42۱  ،۳2۳  ،۳22/۷ ۳۳۱؛ 
 ،2۵/۹ ۱۶4، ۱۷۱، 2۹۵، ۳۷0، ۳۷4، ۳۹۷؛ 
۳۳4؛   ،۱40  ،۱۱0  ،۵۸/1۰ ۳۶۵؛   ،۳00  ،202
 ،۵2 ،4۷ ،4۶ ،4۵ ،44 ،4۳ ،42 ،۳۸ ،24/11
 ،2۹۹ ،2۷۹ ،2۷۶ ،۱۷2 ،۱0۷ ،۹۷ ،۸۵ ،۵4
 ،44۸ ،44۷ ،44۵ ،4۳۳ ،4۳2 ،۳۸0 ،۳0۱

۵۷2  ،۵۷۱  ،۵00  ،4۷۶  ،4۷۵  ،4۶۳
ینبع: 2۱۵/۴، 2۱۶؛ ۵۸۱/۸؛ ۱0۶/۹، ۱۱۷، ۳۸۳، 

۵۷۵

وقایعوروزها
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ابالغ سورۀ َبراءت: ۴/ 22۱
ازدواج علی؟ع؟ با فاطمه؟اهع؟: ۹/ ۵۷۶ 

آشوب بغداد: ۴/ 4۳۸
ایام البیض: ۲/ ۳۱0 

ایــام تشــریق: ۲/ 4۷، 2۹۶، ۳۱0؛ ۶/ 4۷۹، 4۸0، 
4۸4  ،۳۱۵  /۹ ۵0۸؛ 

 ،2۵۹  ،2۱۵  ،۱۷2  ،۱۶۶  ،4۹  ،۳۶  /۲ حــج:  ایــام 
۳۵۶، ۳۷۳، ۳۸4، 4۱۷، 4۵۶؛ 3/ 4۶۷؛ ۶/ 
 ،۵0۱  ،4۸۸ ،۳۱۳ ،2۸۷ ،24۵ ،204 ،۵4 ،۸
۵2۱ ،۵۱۹ ،۵۱۷ ،۵۱۶ ،۵۱2 ،۵۱0  ،۵0۹ ،۵0۷

بعثــت: ۶/ 42۱؛ ۷/ ۱4۱، 2۵۹، ۳۹۶، ۳۹۷، 400، 
 ،4۹0  ،4۸۹  ،4۷۱  ،4۶۸  ،4۶۶  ،4۶۵  ،4۳۹
4۹۱، ۵۱۹، ۵۳2، ۵۶4؛ ۸/ ۸، 4۵، ۷۱، ۸۷، 

۵۵۶  ،4۷۶  ،4۷۵  ،۱۵۱
بیعت با ابوبکر: ۴/ 404

بیعــت رضــوان: ۴/ 4۸۳؛ ۶/ 2۱2، 2۱۳، 2۱4؛ ۹/ 
۱۶، ۱۷، ۵۵۸؛ 1۰/ ۱0۹، ۱۱0، ۱۱۱، ۱۱۳، ۵۷۳

بیعت شجره: ۹/ ۶، 200، 202، 2۶۱
بیعت عقبه: ۹/ 20۸؛ 1۰/ 2۷۸

بیعِت فتح و رضوان: 1۰/ 2۵۷
 ،۱2۶ ،۱0۶ ،۱0۷ ،۱0۵ ،۹۵ ،4۳  /۲ ُاحــد:  جنــگ 

 ،۵0۳  ،2۵۷  ،۱۷2  ،۱۵۷  ،۱۳۸  ،۱۳۵  ،۱2۷

۵0۷، ۵۳0؛ ۴/ ۹۵؛ 5/ ۹۶، 24۱؛ ۶/ ۳۷، ۸۸، 
 ،۱۳۹ ،۷۹ ،۳۷  /۷ 244، ۵۳0، ۵۳۸، ۵۵۶؛ 
 ،۳0۳ ،۳0۱ ،2۹۷ ،2۹۵ ،2۹۱ ،2۸۸ ،202 ،۱42
۳04، 4۷2؛ ۸/ 2۸، 42۹، ۵۷4؛ ۹/ ۵۵، ۱0۹، 
۳02، ۳04، ۳0۵، ۳۶۳، 4۳4، ۵0۷، ۵۶۸؛ 1۰/ 
 ،۱24 ،۱۱۳ ،۱۱2 ،۱۱۱ ،۱0۹ ،۷2 ،۵0 ،۳۶ ،۳4 ،۱۵
۱2۵، ۱2۶، ۱2۷، ۱۹۵، 2۵۸، 2۶0، ۵0۵، ۵0۶؛ 

۵۳۷ ،۵02 ،۳۱۷ ،۳0۶ ،۱۶۸ /11
جنــگ احــزاب: ۲/ ۱2۶، ۱۳۵؛ 3/ ۱۷، ۳۸۱؛ ۴/ 
 /۸ 2۹4؛   ،۱4۹  /۷ ۵۵۶؛   ،۵22  /۶ ۹۵؛   ،۶۹
۳0، 42۹؛ ۹/ ۱22، ۱2۳، 2۵۱، ۱02، ۳04، 4۳4، 
 ،۱2۶  ،۱24  ،۹۱  ،۵۷  ،۵2  ،۵۱  ،۵0  /1۰ ۵۶۸؛ 
 ،2۵۹  ،2۵۸  ،24۹  ،24۳  ،240  ،2۳۶  ،2۳۵

۵2۷  ،۵۱۸  ،۵0۸  ،۵0۶  ،42۱  ،2۷۶
جنگ افریقا: ۹/ 2۳2

جنگ اوطاس: ۶/ ۳۳2، ۳۳۳؛ ۸/ ۳4۱، ۳42
جنــگ بــدر: ۲/ 22، 4۳، ۹۵، ۱0۱، ۱0۷، ۱0۸، ۱2۶، 
 ،۵0۳  ،24۷  ،2۳4  ،۱۷2  ،۱۳۸  ،۱۳۵  ،۱2۷
۵0۷، ۵۳0، ۵۳۶؛ 3/ ۱۳، 2۵4، ۳۹۳، ۵۶۹، 
 ،۳۸۷ ،۳۷۱ ،۸۸ ،۳۷ ،2۹  /۶ ۵۷۹، ۵۸۷؛ 
 ،۷۹ ،۷4 ۵22، ۵۳0، ۵۳۸، ۵42، ۵۵۶؛ ۷/ 
 ،2۹0 ،2۸۹ ،2۸۸ ،2۸۷ ،202 ،۱۳۵ ،۱۳4 ،۱۳۳

وقایعوروزها
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2۹۵، 2۹۶، ۳0۳، 40۳، 4۷2، ۵۳۶، ۵۳۹؛ ۸/ 
2۸، 4۱۵، 420؛ ۹/ ۱۶، ۱۹۱، ۱۹2، ۱۹۳، 42۵، 
۵0۶؛ 1۰/ ۱۵، 2۸، ۵0، ۵۷، ۶۵، ۶۸، ۱0۹، ۱۱۱، 
 ،2۵۸ ،2۵0 ،24۳ ،2۳0 ،20۵ ،۱2۶ ،۱۱۳ ،۱۱2
 /11 ۵22؛   ،۵0۶  ،۵00  ،40۸  ،۳44  ،2۷0  ،2۶0

۵۱۷ ،۵02 ،۳۶0 ،۳۱۷ ،۳۵
جنِگ بسوس: ۴/ ۱۸۶، ۱۸۷

جنگ بنی قریظه: 1۰/ 2۵۹
جنگ بنی مصطلق: ۸/ ۳0

ــر: ۲/ ۱2۶، ۱2۷، ۱۳۵، ۵04، ۵0۷؛  ــگ بنی نضی جن
4۸۱ /۴

جنــگ تبــوک: ۲/ ۱۷۵، 200؛ 3/ 2۹۶، 2۹۷، 2۹۹، 
۳00، ۳0۱، ۳02، ۳0۳، ۵۷2؛ ۴/ 4۶؛ ۶/ ۳۳2، 
۳۳۳؛ ۷/ 2۱؛ ۸/ ۳۳، ۳۶، ۹۵، ۹۶؛ ۹/ 2۹۳، 

۳۹2، ۵0۹؛ 1۰/ ۳۹۹
جنگ جلوالء: ۹/ ۷۶

جنــگ َجَمــل: ۲/ ۱۱۶، ۱20، ۱2۱، ۱۳۱، ۱۵۸، 24۷، 
۳۹0، 44۹؛ 3/ 2۸۹، ۳۱۱؛ ۴/ ۱۶، ۳۶۵، ۵44؛ 
5/ ۵۶۷؛ ۹/ ۱۳4، ۱4۱، ۱۶0، ۱۶۱، ۱۶2، ۱۶۳، 
۱۷0، 20۷، 4۸۶، ۵4۸، ۵۵۸، ۵۶۵؛ ۷/ 2۱۸؛ 
 ،424  ،42۳  ،20۸  ،۱۹4  ،۸۸  ،۸4  ،40  /1۰

۵2۶ ،۵۱۸ ،4۷۹ ،4۷4 ،4۶۷ ،4۶۳
جنــگ حــّره: ۲/ ۱۵۸؛ 3/ ۳۸۸؛ ۵۹4/۹؛ 1۰/ ۵۷، 

۵40 ،۳۹4 ،۳۹۳ ،۵۸
جنگ حمراء األسد: ۷/ 2۹4؛ ۹/ ۵0۸؛ 1۰/ ۵0۶

 ،۵0۷ ،۵04 ،۱۳۵ ،۱2۷ ،۱2۶  /۲ حنیــن:  جنــگ 
۵۳۶؛ 3/ ۳۸2، ۵0۷، ۵۵۶؛ ۴/ ۶۹، ۹۵، ۹۸، 
 /۶ ۵4۱؛   /5 ۵4۹؛   ،۳۵۵  ،۳44  ،۱۹2  ،۱۹۱
۳۳2، ۵0۹، ۵۳2؛ ۷/ 2۸۸، 2۹2، 2۹4، 2۹۵، 

2۹۸، ۵0۶؛ ۸/ ۱۶2؛ ۹/ ۱۷، 2۹۳، ۵۶۸؛ 1۰/ 
۵0۶

جنگ خریبه: ۲/ 44۹
جنــگ خنــدق: ۲/ ۱۱2، ۳۹۱، ۵04، ۵0۷؛ 3/ ۳۸۱؛ 
 ،440  ،۳۵0  ،۳44  ،۳4۳  ،22۵  ،2۱2  ،۶2  /۴
۵۶0؛ ۶/ 4۶۶؛ ۷/ 2۸۸، ۳04؛ ۹/ ۱۷؛ 1۰/ ۱۵، 

2۶0
جنــگ خیبــر: ۲/ ۸0، ۱0۶، ۱0۷، ۱2۶، ۱2۷، ۱۳۵، 
۳۵2؛ ۴/  2۳4، ۳۸۹، 44۳، ۵04، ۵0۷؛ 3/ 
 ،24۳ ،2۳۷ ،22۵ ،224 ،۱۹2 ،۱۶4 ،۱04 ،۹۸
 ،44۹ ،۳۷۷ ،۳۵۵ ،۳۵۳ ،۳44 ،۳۱2 ،2۵۷
۵۶۳؛   ،۵۵۹  ،۵44  ،۵۳4  ،4۸۵  ،4۸۱  ،4۵۹
 ،۳۳4 ،۳۳۳ ،۳۳2 ،۳۷ ۵4۱، ۵۶۵؛ ۶/   /5
۳4۷، ۳4۸، ۵۳0، ۵۳۱، ۵۵۶، ۵۶۶؛ ۷/ 20، 
 ،۳0۹ ،2۹۵ ،2۹۱ ،2۹0 ،2۸۸ ،2۸۶ ،2۸۵ ،۷۹
 /1۰ 4۳، ۱۷۳، 4۳۹، ۵۷۳؛   /۸ ۳2۵، 44۵؛ 
 ،۳۹۸  ،2۵۹  ،۱۶4  ،۱۶۳  ،۱0۶  ،۱00  ،۹۹  ،2۸
۵۳۷ ،۵02 ،۳۶۱ ،۳0۶ ،۱۷2 ۳۹۹، ۵0۶؛ 11/ 

جنــگ ذات الّسالســل: ۲/ 2۳۶، 2۷0، 244؛ ۴/ 
۱0۳

جنگ ذات الّصواری: ۹/ 2۳۱
جنگ ذی َقَرد: ۲/ ۱۵۶
جنگ سوراء: ۲/ 2۹۸

 ،۱۶0 ،۱4۷ ،۱۳۱ ،۱۱۶ ،۸ ،۶  جنــگ صّفیــن: ۲/ 
 ،24۳ ،2۳0 ،22۷ ،22۵ ،202 ،۱۹۱ ،۱۸4 ،۱۷۱
 ،2۵۷  ،2۵4  ،2۵۳  ،2۵2  ،24۹  ،24۵  ،244
 ،۵۵2 ،44۹ ،2۶4 ،2۶۳ ،2۶2 ،2۶۱ ،2۶0 ،2۵۹
 ،22۵  ،۱4۳  ،۱۳۷  ،۹۳  ،۷0  /۴ ۵۵۵؛   ،۵۵4
2۳۷، ۳44، ۵۸۶؛ ۶/ 2۷، ۷۹، ۵4۳، ۵4۸؛ 
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۷/ ۳۱، ۱۵۵، ۱۷۸، 2۶۱؛ ۸/ 2۱۳، 2۱۶، 4۱۶، 
۵2۷؛ ۹/ ۷4، ۷۹، ۸۱، ۸۳، ۱04، ۱۸2، ۱۸۷، 
 ،2۵۱ ،2۵0 ،24۹ ،24۸ ،20۸ ،20۷ ،20۵ ،۱۹۹
 ،۵۶۱  ،۵۶0  ،۵۵۹  ،۵۵۸  ،۳۸۶  ،۳۳۶  ،2۵2

۵۷۵ ،۵۶۵ ،۵۶4 ،۵۶۳ ،۵۶2
جنگ عشیره: ۶/ 4۹4، 4۹۸

جنگ غطفان: ۴/ ۱۸۶
جنگ قادسیه: ۹/ ۷۵

جنگ قرقرة الکدر: ۶/ ۳۱4
جنگ قطن: ۲/ ۵0۷
جنگ لوی: ۶/ ۵4۷

جنــگ نهــروان: ۲/ ۱۳۸، 44۹؛ ۴/ ۷0، 2۳۷؛ ۷/ 
۳۱۱؛ 1۰/ 40، ۸4

جنگ هجائن الّنعمان: ۷/ 40۶
جنگ هوازن: ۴/ ۳۵۳؛ ۷/ ۳۱۳، ۳22

جنگ یرموک: ۲/ 244؛ ۶/ ۱۵0؛ ۸/ 4۱۶، 42۸
حّجــة الــوداع: 3/ 2۶0، 2۶۳؛ ۶/ 2۳، ۱۸۵، 2۹0، 
 ،2۶۳  /۷ ۳۸0؛   ،۳۷۹  ،۳4۸  ،۳4۷  ،۳۳2
404، 4۵۱، 4۶۱؛ ۸/ ۶2، ۸۳، ۱۷4، 20۸، ۳0۳؛ 

1۰/ ۷۸، ۱04، ۱۳0، ۱۷۵، 2۹2؛ 11/ 204
حکمّیت: ۴/ 20۱

روز خلیج: ۴/ ۵۸۶
روز ذی ُخُشب: ۹/ ۱۵۹

روز شعانین: ۴/ ۱4۳
روز شورا: ۹/ ۵۸2

روز صلیب: ۸/ ۱۳۵
روز طــف: ۲/ ۵۷۸، ۵۸۱؛ ۶/ ۵۳۳، ۵۳۵، ۵4۵، 

۵۵۸ ،۵۵۷ ،۵۵2
 /۴ ۵۸2؛   ،۵4۵  ،۳۸۸  ،۳۷۳  /3 عاشــورا:  روز 

 ،۳۱۹  ،۳۱۷  ،۳۱۶  ،۳۱۳  ،24۸  ،24۵  ،۱۳۶
۳20، ۳۳۱، 402، 4۱۵، 4۱۹، 420، 422، ۵2۹؛ 
 /۷ ۵۵2؛   ،۵4۵  ،۵44  ،۵۳۶  /۶ ۵۹۷؛   /5
۵4۱  ،۳24  ،۳2۳  ،۶۵  /1۰ ۳۶۷؛   ،۳۶۵  ،۳۶4

روز عبا / کساء: ۲/ ۳44؛ ۴/ ۱۹۱
روز عرفــه: ۲/ ۵2۹؛ 5/ ۳۵؛ ۷/ ۱۶۹؛ ۸/ ۵۱۹؛ 1۰/ 

۳۱۹ ،۳۱۶ ،2۵2
روز عروبه: ۷/ 2۵۵

سّد ابواب: ۶/ ۵۶۵
 ،۵۵۶  ،۵4۱  /5 ۳۶۵؛   /3 بنی ســاعده:  ســقیفۀ 
 ،۳2۳ ،24۶ ،24۵ ،۱۳0 ،۱۱۱  /۷ ۵۶۶، ۵۷۱؛ 

۵۹۷  ،۵۸2  /۹ ۳۸۸؛   ،۳۳۱
صلــح حدیبیــه: 3/ 44؛ ۶/ ۱۱2؛ ۷/ ۱42، 2۶4، 

2۶۵؛ ۸/ ۱44، ۳0۳، ۳04؛ 1۰/ ۱2۷
عــام الفیــل: ۶/ 40: ۷/ ۳۸۷، ۳۹۵، ۳۹۸، 40۳، 

۵۳۳
 ،۶۶ ،۶۵ ،۶۳ ،۶2 ،۵۹ ،۵۸ ،۵2 ،2۶  /۲ غدیــر: 
 ،۱۱۶  ،۷۷  ،۷۵  ،۷4  ،۷۳  ،۷۱  ،۷0  ،۶۹  ،۶۸
 ،۳2۷  ،2۸4  ،2۸۳  ،2۸2  ،2۷۹  ،2۷4  ،۱۷۵
 ،۳4۷ ،۳4۶ ،۳۳۵ ،۳۳۳ ،۳۳۱ ،۳۳0 ،۳2۹
 ،۳۸4 ،۳۵۷ ،۳۵۳ ،۳۵2 ،۳۵۱ ،۳۵0 ،۳4۹
 ،20۵ ،۱4۳  /۴ 442، 44۵، ۵04، ۵0۵، ۵0۸؛ 
 /5 4۸۱؛   ،4۸0  ،4۷۶  ،4۷4  ،44۸  ،44۷
 ،2۶۵ ،۶4 ،۳4 ،2۵ ،24 ،۱۵ ۵۶۵، ۶۱۸؛ ۶/ 
۳۶۱، 4۷۹، 4۸0، ۵۳۸، ۵۷0؛ ۷/ 42، ۵۱، ۵2، 
۸۵، 24۶، ۳24؛ ۹/ 42۱، ۵00؛ 11/ ۱۷0، 2۹۸، 
 ،44۹  ،444  ،۳۷0  ،۳2۵  ،۳۱۹  ،۳۱۸  ،۳۱۷
 ،4۸۹ ،4۸۸ ،4۸۷ ،4۸2 ،4۷۳ ،4۶۶ ،4۵۵
 ،۵۳0 ،۵2۵ ،۵22 ،۵۱۸ ،۵۱۶ ،۵۱۳ ،۵04 ،۵0۳

۵۷۳ ،۵۶۳ ،۵۶2 ،۵۶۱ ،۵۶0 ،۵۵۶ ،۵4۱
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فتح مّکه: ۲/ ۱2۶، ۱2۷، ۱۳۵، ۱۷0، ۵0۶، ۵۵۱؛ ۶/ 
 ،۳۵۳ ،۳4۸ ،۳4۷ ،۳4۶ ،۳4۳ ،۳۳۳ ،۳۳2
 ،202  ،۱4۹  ،۱4۳  ،۱42  ،۱40  ،۱۳۸  /۷ ۵۵۷؛ 
 ،۳۶ ،2۷  /۸ 44۸، 4۵۱، 4۵4، 4۵۶، 4۷۱؛ 
 ،2۳۱  ،۷4  /۹ 4۳2؛   ،۳۷۵  ،2۶۹  ،۱۷0  ،۱۱۸
 ،2۶۱  ،۱۱0  ،۵2  ،۵۱  ،۵0  ،۳0  /1۰ ۵0۷؛   ،2۵2
 ،4۸2  ،4۷۸  ،4۷۱  ،۳44  ،2۷۶  ،2۷۳  ،2۷0
۵۶2 ،۵۵۷ ،۵۵0 ،۵۳۵ ،۵۱۸ ،۵00 ،4۹۶ ،4۹۳

قتل عثمان: ۲/ ۱۳۷
لیلة المبیت: ۲/ ۸۹، ۹۱؛ 3/ ۱۸۶، 2۵۵؛ 11/ 20۱

لیلة الهریر: ۲/ 24۳؛ ۶/ ۵4۸؛ ۷/ ۳۱؛ 11/ ۳۱۷
ماجرای جارود: ۶/ 2۳0

ماجرای جهجاه: ۹/ 2۹۷
ماجرای ساریة الجبل: 5/ ۶۹؛ ۸/ ۱۳۵، ۱۳۸

ماجرای طوق خالد: ۲/ ۱۵۷
ماجرای عسیف: ۸/ ۳۵4

ماجرای غار: ۹/ 44۹
ماجرای ُقدار: ۴/ ۵۱2

ماجرای مرغ بریان: ۴/ ۱42، 4۵0
ماجرای ممالیک: ۷/ ۳۹4

مباهلــه: ۴/ ۷0، ۷2، ۱۹۹، 2۱۵، 22۱، 24۳، 42۷، 
۵۱۷، ۵2۸؛ 11/ 20، 4۵۵، 4۵۶، ۵0۳، ۵۳۶، 

۵۶0
معــراج: ۲/ ۹۱، 4۷۵، 4۷۶، 4۸۵؛ 3/ ۷۷، ۳۶۷؛ 
 ،2۶2  /11 4۱2؛   ،4۱۱  ،۳۶۳  ،2۷  /۷ ۵4؛   /۶

2۷۱
یوم الدار: 11/ 4۶۶
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اإلبانه عن سرقات المتنبّی: 3/ ۵۶؛ ۴/ ۱۹۷؛ 
24۳ ،24۱ /۸

اإلبانه: 1/ 4۵۸
اإلبتداء و اإلنتهاء: ۴/ 444

األبحاث المسّددة فی الفنون المتعّدده: 1/ ۵0۹
اإلبداع فی مضاّر اإلبتداع: 11/ 2۳۸

إبطال الباطل: 1/ 24۱، 4۹۸
إبطال القول بالعدد: ۴/ ۳۸0

ابواب الجنان و بشائر الّرضوان: ۶/ 4۵
ابواب الجنائز: 11/ 2۱۷

ابوالفضل العّباس بن أمیرالمؤمنین؟امهع؟: 3/ ۱20
ابوبکر الّصّدیق: ۷/ ۱0۵

ابو رشید : ۴/ ۳۸۱
ابوهریره: ۸/ 4۳، ۳۹۱؛ ۹/ ۳۷۷

إتحاف الزائر: 5/ 220
إتحاف الّسادة المّتقین: 1/ 2۶0

إتحاف الوری بأخبار اّم القری: ۴/ ۳0۶، ۳۸۶
اإلتحاف بحّب األشراف: ۲/ ۶4، 4۹۱، ۵4۳، 
۵44، ۵4۹؛ 3/ 2۶2؛ 5/ ۹۵، ۱۹4، 220، 2۷۹؛ ۷/ 
۱۷۶، ۱۷۷، ۱۸0؛ 1۰/ ۵۷، ۸2، 24۳، 244، ۳42، 

404 ،۳4۵ ،۳4۳
إّتفاق األئّمه: 5/ ۱۶2

إتقان المقال: ۴/ ۳۸۶
اإلتقان فی علوم القرآن: 1/ ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۹۹، 
42۹، 4۳۱، 4۳2؛ 3/ 2۵۸، 2۵۹، 2۶۱؛ ۴/ 2۶۷؛ 
 ،2۱ ۱۵0؛ ۸/  2۸4، 4۳۳، 4۵۵؛ ۷/  ۵۶؛ ۶/   /5

۳0 ،2۹ ،2۸ ،2۷
آثار آذربیجان: 1/ 2۶۷

القرون الخالیه: 1/ 44۷؛ ۲/  الباقیة عن  اآلثار 
۱2۱، 20۶؛ ۷/ 24، ۱4۶، 20۳، 2۳۶، ۳2۵؛ ۸/ ۱۶0، 

44۵ ،۱۸۱
آثار العجم: 3/ ۵۳۸

اثبات الهداة بالّنصوص و المعجزات: 11/ 4۹2
اثبات الواجب: 11/ ۵40

 ،۳۸۹  ،۳۸۶  ،۳۸۵  ،۱0  /11 عشرّیات:  اإلثنی 
4۱۱

 ،۳۸۱  ،۳۷۷  /11 الّصالتیه:  عشرّیة  اإلثنی 
4۳2 ،۳۹0 ،۳۸۹ ،۳۸۳

اإلجابه: 3/ 2۸۶؛ ۶/ 2۷2، 2۷۳، ۳۶۹، ۳۷0، 
 ،۶4  /1۰ ۱2۶، ۳۸۱؛   /۸ ۳۹۷، ۳۹۸؛   /۷ ۳۸۷؛ 

۱0۳ ،۷۱ ،۶۷ ،۶۶
 ،۳22  /11 ۶۷۱؛   ،۵۹۵  /5 بحاراألنوار:  إجازات 
 ،۳۷۶  ،۳۷۳  ،۳۷2  ،۳۵2  ،۳۳۸  ،۳2۹  ،۳2۸
 ،42۷  ،۳۸۵  ،۳۸۳  ،۳۸2  ،۳۷۹  ،۳۷۸  ،۳۷۷

4۹۵ ،4۹۳ ،4۶۷ ،440

نگاشتهها
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اإلجازة الکبیره )سماهیجی(: ۴/ 2۷2، ۳۸۶
اإلجازة الکبیره )سّید جزایری(: 11/ ۵0۷

اإلجازة الکبیره )شیخ عبداهلل سماهیجی(: ۴/ 
۳۸۶؛ 11/ ۳۷2

اإلجازة الکبیره )شیخ میرزا حیدرعلّی بن عزیزاهلل 
نظری اصفهانی(: 11/ ۳۷2

شیخ  به  بورانی  عبدالواحد  شیخ  اجازه نامۀ 
ابوالحسن شریف: 11/ ۳2۹، ۳۸۳

أجمع الفوائد: 1/ 2۶4
األجوبة الّرافعة لإلشکال: 5/ ۶۱4

ة الوافیه: 5/ ۶۱4
ّ
األجوبة الکافیة باألدل

أجوبة المسائل الّثالث: 1/ 2۵۸
أحادیث األمیر ابواحمد: 3/ 20۵

أحادیث األنبیاء: 5/ ۶۵
 /3 الکبیر:  المعجم  من  المختاره  األحادیث 

2۶۵
األحادیث المشهوره: ۶/ ۹۹

احادیث ُزْهری: 1/ ۱۸0 
اإلحتجاج: ۲/ ۵۹؛ 3/ 4۱۷، 42۳، 424؛ ۴/ 

۳۹0؛ ۷/ ۱۱۸، ۵۵4
اإلحداث: 11/ ۵۵

اإلحسان فی تقریب صحیح ابن  حّبان: 1/ ۵۱۷، 
۵4۸، ۵۵4، ۶۵۸، ۶۵۹؛ ۶/ ۱۵0، 42۵، ۵۱0، ۵۱2؛ 
۷/ ۱2۸، ۱۷۵؛ ۸/ 4۹، ۵0، ۱24، ۱۵۵، 22۹، 242، 
24۳، 2۷4، ۳2۷، ۵42، ۵۷2، ۵۷۳، ۵۷۵؛ ۹/ 
 ،۱4۹  /11 2۸۳؛   ،۱۸۳  ،۷0  /1۰ 44۸؛   ،44۱  ،22

2۳۶ ،2۳۱
أحسن القصص: ۹/ 4۱0، 4۸4، 4۸۵

إحقاق الحق: ۶/ 44

أحکام )ابن  حزم(: ۷/ ۱۹2
إحکام األحکام: 5/ ۵۹2

 ،۱4۵  /۴ ۱۵۵؛   ،۱۵4  /۲ الّسلطانّیه:  األحکام 
۳00، ۳0۳، ۳0۶؛ 5/ ۱۶۱، ۱42؛ ۷/ ۱۹۹؛ ۸/ ۱۹۱؛ 

۳2۸ /1۰
القرآن: 3/ ۱۳2، 24۱، 242، ۳۳2؛ ۶/  أحکام 
 ،24۸  ،2۱۱  ،۱۸۷  ،۱۸۶  ،۱۸۵  ،۱۶۶  ،۱۶4  ،۱2۶
 ،۳۳0  ،۳2۶  ،۳۱۱  ،۳۱0  ،۳04  ،2۹۷  ،2۶۶  ،2۶2
 ،۳۸۱  ،۳۷۶  ،۳۷۳  ،۳۷2  ،۳40  ،۳۳۹  ،۳۳۳
400، 4۵۷، 4۸۷؛ ۷/ ۱۳۳، ۱42، ۱۸۱، ۱۸2؛ ۸/ 
 ،24۷  ،24۶  ،2۳۹  ،224  ،۱۸۱  ،۱۸0  ،۱۷۹  ،۱۷۸
 ،2۹۹ ،2۹۱ ،2۸۷ ،2۷۸ ،2۷0 ،2۶۸ ،2۶۷ ،2۶4
 ،۳۳۷ ،۳۳۶ ،۳۳۵ ،۳2۸ ،۳24 ،۳0۸ ،۳0۱ ،۳00
۳۳۸، ۳۳۹، ۳40، ۳42، ۳4۶، ۳4۹، ۳۵0، ۳۵۳؛ 

۹/ ۳2؛ 1۰/ ۳۸، ۷۸
إحکام القضّیة فی أحکام القضیه: ۶/ 20

األحکام الوسطی و األحکام الّصغری: 5/ ۱42، 
۱44

أحکام اهل اآلخره: ۴/ ۳۸0
اإلحکام فی أصول األحکام: 1/ ۵۵۱؛ 3/ 220؛ 

۵۵۸ ،۵۳۳ ،۵2۹ /1۰
أحوال احادیثنا و اثبات صّحتها: 5/ ۵۹۳

إحیاء الَمْیت بفضائل اهل البیت: 1/ ۱0۷؛ ۲/ 
۱0۹

إحیاء علوم الّدین: 1/ 4۸۷؛ ۲/ ۹0، 4۶۵، 4۶۶؛ 
 ،20۵ ،۱۹۶ ،۱۹2 ،۱۸2 ،۱۵۹ ،۱4۷ ،۷۱ ،۶4 ،۵۶ /5
2۱۱، 2۳۶، 2۳۹، 24۶، 2۶0؛ ۶/ 422، 42۷، 4۳۳؛ 
۷/ ۱0۳؛ ۸/ 24۳، ۵۸۶؛ 1۰/ ۱۶۸؛ 11/ ۱۵0، 2۳۱، 

4۱0 ،2۵۳ ،2۵2 ،24۹ ،24۸ ،24۷ ،244 ،2۳4
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أخبار ابی العیناء: ۴/ ۷۷
 ،۵۱2  /۲ شعره:  من  المختار  و  ابی تّمام  أخبار 

۵۱۷
أخبار االخیار: 1/ 244، 2۵۳

ج: 5/ ۳۷۱
ّ

أخبار الحال
َول و آثار ااُلَول: 1/ ۳۵، ۷۱، 24۹؛ 3/ 

ُ
أخبار الّد

 /۷ ۱۸2، ۳۱۵؛   /۶ ۳۳، ۳۸، ۱۷۸، 2۷۸، 4۶۱؛ 
 ،۳۸۱  /۹ ۳۶۳؛   ،۱۳۶  /۸ ۳۵۸؛   ،۳۳۹  ،۳0۸

۵۵۷ ،۵۵۱ ،4۷4 ،۳۸۹
أخبار الّزمان: ۹/ ۱۹۱

أخبار السّید الِحْمَیری: ۲/ ۳۳0، ۳۳۸، ۳۳۹، 
 ،۳۷0  ،۳۶۷  ،۳۵۷  ،۳۵۶  ،۳۵۵  ،۳۵۳  ،۳4۹
 ،4۱0 ،40۶ ،40۵ ،402 ،۳۸2 ،۳۸0 ،۳۷۷ ،۳۷2

4۱۷ ،4۱۳
أخبار الّسید و شعره: ۲/ ۳۶۱

أخبار الّشعراء المشهورین المکثرین: ۲/ ۳۶۱
أخبار الّظراف و المتماجنین: ۶/ ۱۸4؛ 11/ 202، 

20۳
أخبار المختار )ابراهیم بن محّمد ثقفی کوفی(: 

۵22 /۲
یحیی  بن  عبدالعزیز  )ابواحمد  المختار  أخبار 

جلودی(: ۲/ ۵22
أخبار المختار )حسن بن حمزه جعفری طالبی(: 

۵2۳ /۲
أخبار المختار )مدائنی(: ۲/ ۵22

أخبار المختار )نصر بن ُمزاِحم(: ۲/ ۵22
أخبار المدینه: 5/ ۱4۳، ۱4۸، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، 

22۳؛ ۷/ 20۸؛ ۹/ 2۱2؛ 1۰/ ۳۵۸
أخبار قضاة بغداد: ۴/ 2۹۱

أخبار مّکه: 5/ 24۸، 2۵۱؛ ۶/ ۱۵0، 2۶0، 4۱2
األخبار: ۴/ 4۶۱

إختصار لسان الحاضر و الّندیم: 11/ ۳2۱
اختالف الحدیث: ۶/ ۱۹۶، 2۳۸، 2۳۹، 2۵۶، 

4۵۶؛ ۸/ ۳۵2
سّیدنا  و  المفید  شیخنا  بین  الواقع  االختالف 

المرتضی فی مسائل کالمّیه: 5/ ۵۹۳
اختیار المقّطعات: ۲/ ۵۱۶

 /5 الفقهّیه:  المسائل  فی  المنصورّیة  االختیار 
۶۱4

اختیار شعر دعبل: ۲/ ۵۶4
االختیار من شعر القبائل: ۲/ ۵۱۶

االختیارات من شعر الّشعراء: ۲/ ۵۱۶
اخذ الّثار فی المختار: ۲/ ۵22

االخالق الّنبوّیة: ۷/ ۳۵۳
اآلداب الّسلطانّیه: ۲/ 2۷۶

غة العربیه: 1/ 22۳؛ 11/ ۵0۸، ۵0۹
ّ
آداب الل

أدب القضاء: ۸/ 20۹
أدب الکاتب: 1/ ۵۸۹، ۵۹0

األدب المفرد: ۸/ ۱2۳؛ 1۰/ 2۱۹، 220
أدب الّندیم: ۴/ ۳۹

األذکیاء: ۶/ ۱۳۹، ۱۵۷، ۱۸4، 20۸؛ 1۰/ 40۶
األربعون المنتقی فی فضائل علّی المرتضی: ۲/ 

4۹0؛ ۷/ 2۵
األربعین )شهید اّول(: ۴/ ۳۹۶

وصّیه  و  األمین  الّنبّی  مناقب  فی  األربعین 
۵۷0؛   /۴ خوارزمی(:  )خطیب  أمیرالمؤمنین؟امهع؟ 

۱0۳ /۶
تاج اإلسالم خدابادی بخاری(:  )امام  األربعین 

۶4 ،۶2 /۲
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األربعین )رازی(: ۶/ ۱4۱، ۱۶0، ۱۳۵
األربعین )سیوطی(: 1/ ۳۹

وال: 1/ ۱۱0؛ 3/ 2۹۹؛ ۹/ 4۶۹ األربعین الّطِ
األربعین المتباینه: ۹/ 440
األربعین الودعانّیه: 5/ 40۱

األربعین فی فضائل أمیرالمؤمنین )جمال الّدین 
 ،۱۱۱  /1 شیرازی(:  حسینی  َفضل اهلل  بن  عطاءاهلل 

۵0۱ ،4۸۶ ،4۱۱ ،۳۷۸ ،۳2۹ ،24۸
ُارجوزة الّنصائح الّدینّیه: 1/ 2۶۶ 

ُارجوزة فی مقتل الحسین و اصحابه: 11/ ۳2۱
اإلرشاد )امام الحرمین ُجَوینی(: ۷/ 200

اإلرشاد )حمزوی(: 1/ 2۶۷
شمس الّدین  بن  احمد  )شهاب الّدین  اإلرشاد 

عمر دولت آبادی(: 1/ 2۳۷
اإلرشاد )قسطالنی(: ۷/ ۱40

 /1 البخاری:  صحیح  شرح  فی  الّساری  إرشاد 
4۱، ۳۸۸، ۵۹2، ۶04؛ 3/ ۱۳4، ۱۵2، ۱۷۵، ۳۱0، 
۳۱۳، ۳۱4، ۳۱۷؛ 5/ ۶۱، ۶۳، ۶۵، ۶۶، ۶۷، 220، 
۳۳۹، 44۶؛ ۶/ ۱40، ۱4۵، ۱4۸، ۱۵0، 2۱۳، 2۶2، 
 ،42۷ ،۳۷۹ ،۳۶0 ،۳۳۳ ،۳00 ،2۹۳ ،2۸0 ،2۶۷
 ،2۶۷  ،۱۹۵  /۷ ۵۱۱؛   ،4۷۹  ،4۷۳  ،4۷۱  ،4۳۱
 /۸ 4۹۶؛   ،4۸۹  ،۳۷0  ،۳2۵  ،۳۱۹  ،2۶۹  ،2۶۸
 ،2۳۶ ،2۳۱ ،۱۵۳ ،۱22 ،۱۱۵ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۱۱2 ،۶۳
 ،44۳  ،442  ،44۱  /۹ ۵۶۵؛   ،4۳۵  ،۳۸۱  ،2۳۷
۳۷، ۳۸، ۶۵، 2۹۷، ۳0۶، 40۷؛  ۵۱۱، ۵4۶؛ 1۰/ 

۱۷۳ /11
إرشاد العقل الّسلیم إلی مزایا القرآن الکریم: 1/ 
 /3 4۶4؛   /۲ 4۱0، 4۳۱، ۵۷4، ۶04؛   ،۳۹۱ ،۳۷

۱۷2، 4۸۹؛ ۶/ ۱4۵، ۳4۶؛ ۷/ ۱4۶

إرشاد القلوب: ۲/ ۱2۶، ۱۵۷، ۱۷۶
ة فی أصول االعتقاد: ۶/ 

ّ
اإلرشاد إلی قواطع األدل

4۸۵؛ 1۰/ 42۳
اإلرشاد فی احوال الّصاحب بن عّباد: ۴/ ۷۳

اإلرشاد فی فروع الشافعیه: 5/ ۶4
اإلرشادات الّسنّیه: 5/ ۱۸۵، ۱۹۸، 24۷، 2۶۸

إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء: 1/ 2۵۹؛ ۶/ 40، 
۱0۷، ۳۷0؛ ۹/ 24۵، ۳2۵، ۳۸۸، 4۷0، ۵۵4؛ 1۰/ 

۵۵0
اإلزدهار فیما عقده الشعراء من األشعار: ۲/ ۷2

أزهار الّربیع: ۶/ ۷۵
اساس الّتاویل: ۴/ 444

أسانید الّصحاح الّست: 1/ 2۶0
اسباب الّنزول: 1/ ۳۷، 20۹، ۳۷۶؛ ۲/ ۸۸، ۹۶، 
۹۸؛ 3/ 242، 24۳؛ 5/ ۵۹۳؛ ۹/ 4۷، 4۸، ۱0۹، 

۳۹4، ۵0۹، ۵۳2، ۵۵2؛ 1۰/ 20۶
اإلستبصار فیما اختلف من األخبار: 3/ ۱۳۱، 

4۵۸؛ 11/ 4۷2
اإلستدراک: ۶/ 2۷۳

اإلستذکار: ۸/ ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳4۶
استقالل )روزنامه(: 3/ ۱۹

 ،۷۹  ،4۵  ،44  ،2۵  /۲ 20۸؛   /1 اإلستیعاب: 
 ،۱۳۱  ،۱2۷  ،۱22  ،۱2۱  ،۱۱۹  ،۱۱۸  ،۱۱0  ،۸۶  ،۸4
 ،۱۹۵  ،۱۸۸  ،۱۷۸  ،۱۵0  ،۱44  ،۱4۳  ،۱42  ،۱4۱
 /3 4۸۳؛   ،4۷۳  ،2۷0  ،2۵۶  ،244  ،2۳۷  ،20۷
 ،۱۵4  ،۱۵۳  ،۱۵2  ،۱۵۱  ،۱۵0  ،۱4۹  ،4۶  ،۳۶  ،۱۷
 ،2۷۸  ،2۷۷  ،2۶۵  ،۱۹۱  ،۱۹0  ،۱۸۹  ،۱۸۱  ،۱۵۵
 ،۳4۱ ،۳۳۷ ،۳۳۶ ،۳۳۳ ،۳00 ،2۹۳ ،2۹۱ ،2۷۹
 ،۷۱  /5 ۳۶2؛   ،۳4۶  ،۳4۵  ،۳44  ،۳4۳  ،۳42
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 ،24۱ ،2۳۳ ،20۷ ،۱۵۷ ،۱۵۶ ،۱04 ،۹۳  /۶ ۱۱۵؛ 
 ،4۶0 ،4۵۸ ،404 ،۳۷4 ،۳۳4 ،۳2۸ ،2۸۸ ،244
4۶۱، 4۶2؛ ۷/ ۱۶0، 20۳، 20۶، 20۷، 2۳۳، 2۳۹، 
 ،۳۸۷ ،۳۳2 ،۳2۷ ،۳2۵ ،۳2۳ ،۳۱۹ ،۳0۷ ،24۹
۳۸۸، 40۱، 422، 44۷، 4۶۷، ۵2۳، ۵۳۳، ۵۳۷؛ 
 ،۱۹۵ ،۱۵۱ ،۱۳0 ،۱2۹ ،۱2۸ ،۱0۳ ،۱02 ،۱0۱ ،۸۷ /۸
 ،4۱0 ،40۷ ،402 ،۳۷۸ ،۳۷۷ ،۳۷۶ ،2۱۶ ،۱۹۸
 ،4۷۹ ،4۷۷ ،44۶ ،4۳۹ ،4۳۳ ،42۸ ،42۷ ،4۱۱
4۸0، 4۸4، 4۸۵، 4۸۶، ۵0۳؛ ۹/ ۱۵، 2۳، 2۷، 
 ،۱0۳ ،۸2 ،۸0 ،۷4 ،۵2 ،۵۱ ،۵0 ،4۹ ،4۶ ،۳۶ ،2۹
 ،2۱۳ ،2۱0 ،20۹ ،۱۹2 ،۱۷۱ ،۱۶2 ،۱۶۱ ،۱۳۶ ،۱0۵
 ،42۳ ،۳2۹ ،۳2۸ ،۳2۵ ،۳۱۱ ،2۹4 ،224 ،2۱۶
4۷۶، 4۸4؛ 1۰/ ۱۶، 22، 2۸، ۳۸، ۵۱، ۵۷، ۷۷، 
 ،2۸۱ ،2۵4 ،2۵۳ ،2۵0 ،۱۶0 ،۱۳۱ ،۹۸ ،۸۷ ،۷۹
 ،۳۵۷  ،۳4۹  ،۳4۷  ،۳42  ،۳40  ،۳۳۵  ،2۸۷
۳۵۸، 40۵، 4۳۵، 4۵۹، ۵0۸، ۵۳۵، ۵۵۷، ۵۷4؛ 
 ،۱0۱ ،۹۹ ،۹۶ ،۸۱ ،۸0 ،۷۸ ،4۳ ،40 ،2۸ ،۷ /11

۱۷۶ ،۱۶۹ ،۱۵۶ ،۱۱۸ ،۱0۶ ،۱02
ُاْسد الغابه: 1/ ۳4، ۵2، ۵۳، ۶0، ۶۵، ۶۶، ۶۷، 
 ،۱04 ،۱0۳ ،۱0۱ ،۱00 ،۹۹ ،۸۸ ،۷4 ،۷۳ ،۶۹ ،۶۸
 ،2۷2 ،22۱ ،۱24 ،۱2۳ ،۱22 ،۱2۱ ،۱۱۳ ،۱0۶ ،۱0۵
 ،۳2۸  ،۳۱۹  ،۳۱۸  ،۳۱۱  ،۳۱0  ،۳0۷  ،۳04  ،2۹4
44۳، 444، 4۶4، ۵4۷؛ ۲/ 2۳، 2۶، ۳۳، ۳۸، 
 ،۱44 ،۱۳۱ ،۱2۳ ،۱22 ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۱۱2 ،۱۱۱ ،44 ،4۳
۱۵۶، ۱۵۸، ۱۶0، ۱۷۸، ۱۷۹، 4۸0؛ 3/ 4۵، ۱۷۵، 
 ،22۱  ،۱۱۶  ،۱۱۵  ،۱0۶  ،۱0۵  /5 ۳۸0؛   ،۳۳4  ،2۵0
 ،۱2۸ ۹4، 4۶۱، 4۶2، 4۶۸؛ ۷/  24۳؛ ۶/   ،242
 ،240  ،2۳۳  ،22۶  ،20۸  ،20۷  ،20۶  ،20۳  ،۱۳2
 ،۳2۷ ،۳2۵ ،۳2۳ ،۳0۸ ،۳0۷ ،2۹2 ،2۸۶ ،2۵۹
 ،40۷ ،40۵ ،40۱ ،400 ،۳۹2 ،۳۸۹ ،۳۸۸ ،۳۳۶

 ،۳۸۱  ،۳۷۷  ،۱۹۸  ،۱۹۵  ،۱0۸  /۸ ۵۱2؛   ،44۷
 ،4۳۱  ،4۱۵  ،4۱4  ،4۱۱  ،40۳  ،402  ،۳۹۳  ،۳۸۵
4۳2، 4۳۳؛ ۹/ ۵4، ۶۷، ۷۶، ۷۹، ۸0، ۸2، ۱00، 
 ،2۳۶ ،20۹ ،202 ،200 ،۱۹2 ،۱۶4 ،۱۶2 ،۱۶۱ ،۱4۳
2۵۱، 2۹۳، ۳۱۱، 4۹4، ۵۹۵؛ 1۰/ ۵0، ۸۷، 2۸۱، 
2۸۷، 402، 4۵۹، ۵0۸، ۵۱۶، ۵۵۷؛ 11/ ۱02، ۱0۶، 

۱۸۵ ،۱۷4 ،۱۷۳
أسرار البالغه: 11/ ۳۸۷

أسرار الّنبی و فاطمة و األئّمه: ۷/ ۵۸
إسعاف الّراغبین فی سیرة المصطفی و فضائل 
 ،۸۵  /۲ ۵۱۵؛   ،2۶۱  /1 الّطاهرین؟مهع؟:  بیته  اهل 
4۶۱، 4۶۵، 4۹0؛ 3/ 2۱؛ ۴/ 2۱۶؛ 5/ 44؛ ۶/ ۵04، 

۵۱۵؛ ۷/ ۳۳۹
األسفار األربعه: 1۰/ ۳۱

اسالم و محّمد؟ص؟: 3/ ۱۹
اسالم، آراء و اندیشه ها: 3/ ۱0

أسماء اهلل و صفاته: ۴/ ۷۶
أسماء الّنبّی و خلفائه األربعه: ۶/ ۹۷
األسماء و الّصفات: 1/ ۶۶2؛ 5/ 2۱۹

أسنی المطالب فی احادیث مختلفة المراتب 
)محّمد بن درویش ُحوت بیروتی شافعی(: 1/ 2۶4؛ 

۶/ ۱۳۸؛ ۷/ 2۸۳؛ ۸/ ۱۳۸؛ 11/ 2۷۱
أسنی المطالب فی مناقب علّی بن ابی طالب 
؟ع؟ )شمس الدین محّمد َجَزری(: 1/ 2۷۷، 2۳۶، 
 ،2۷۸  ،2۷۷  ،2۷۶  ،۱۷۸  ،۱۵۱  ،4۷  /3 ۳۳۹؛ 

2۸۱، ۳0۹؛ ۴/ 4۵۸، 4۵۹؛ ۶/ ۹۷
أسنی المطالب فی نجاة ابی طالب )محّمد بن 
 ،4۸۳  ،4۸۱  /۷ 2۵4؛   /1 َبرَزنجی(:  عبدالرسول 

۵۱0، ۵۱2، ۵۱۹، ۵2۷، ۵4۶؛ ۸/ ۳2
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اإلشاعة ألشراط الّساعه: 11/ 20۸
اإلشاعه: ۴/ 2۸0

األشباه و الّنظائر فی الّنحو: 1/ ۵۸۹
اإلشتراکی الّزاهد: ۸/ 4۵۷

اإلشتقاق: 1۰/ 2۵۳
األشربه: ۶/ ۳۵۹

أشعار الجواری: 3/ ۵۳4
اإلصابة فی تمییز الصحابه: ۲/ 2۵، ۳0، ۳۳، 
 ،۱۵۱  ،۱4۳  ،۱42  ،۱2۳  ،۱22  ،۱۱۹  ،۸۵  ،44  ،4۳
 ،۵۵2  ،۵۵۱  ،24۵  ،۱۷۹  ،۱۶0  ،۱۵۹  ،۱۵۸  ،۱۵۷
 ،۱۷2  ،۱۶۹  ،۱۵۳  ،۱۵۱  ،۱۵0  ،4۶  ،۳۹  /3 ۵۶۳؛ 
 ،2۷۹ ،2۷۷ ،2۷۵ ،2۷4 ،2۵2 ،2۵۱ ،2۵0 ،۱۷۸
۵2۷؛   ،۷2  ،۶۱ 2۹۳، 2۹۹، ۳00، ۳04، ۳2۸؛ 5/ 
 ،2۵۷ ،2۳۶ ،2۳۱ ،۱۹۷ ،۱۹۳ ،۱۷۸ ،۱۵۷ ،۱42 /۶
 ،4۶2 ،4۵۸ ،42۹ ،۳۸۵ ،۳۶2 ،۳2۸ ،۳0۹ ،2۷۷
4۶۷، 4۶۸، 4۷۱، 4۸۱، ۵۱۸؛ ۸/ ۸۳، ۸۷، ۱0۱، 
 ،۳۶0  ،۳2۵  ،۳24  ،2۱0  ،۱۹۶  ،۱۵۵  ،۱۳0  ،۱2۹
۳۷۵، ۳۸۷، ۳۹۳، 402، 42۷، 42۹، 4۳۳؛ ۹/ 
۹۹، 2۳۳؛ 1۰/ ۳۶، ۳۷، ۵0، ۵4، ۵۷، ۵۹، ۷۷، 
 ،2۷2  ،24۳  ،224  ،۱۶0  ،۱4۸  ،۱۳2  ،۱2۹  ،۱2۸
 ،402 ،۳۹4 ،۳۷۵ ،۳۵۷ ،۳4۷ ،2۸0 ،2۷۹ ،2۷۳
40۸، 444، ۵۵۷؛ 11/ 4۶، ۸۱، ۹۷، ۹۹، ۱0۶، ۱۵۶

أصدق األخبار فی قّصة األخذ بالّثار: ۲/ ۵2۳
اصل الّشیعة و أصولها: 3/ 4۹۷

إصالح المنطق: ۴/ 42۷
األصول االعتقادّیه: ۴/ ۳۸0

 ،۶22  ،۶2۱  ،۶20  /5 األدب:  و  الّتاریخ  أصول 
۶24 ،۶2۳

األضاحی: ۶/ 24۵

اإلعتبار: ۸/ 22۸، 22۹، 2۶4، 2۶۷، 2۷۱
اإلعتصام: ۶/ ۱4۵، 2۶0

اإلعتقاد فی األدعیه: 3/ ۵۱۵، ۵۱۷
اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین: 11/ ۸۹
اإلعتقادات فی دین اإلمامّیه: ۲/ ۳0؛ 3/ ۱۵۸

اإلعتماد/ اإلجتهاد فی الّرّد علی اهل العناد: ۴/ 
4۹۶ ،4۹0

إعجاز القرآن: 5/ ۵۵۸؛ ۷/ ۱۶۶
أعجب ما رأیُت: ۲/ 4۵۶؛ 3/ ۱۷2؛ ۴/ 2۱۶

 األعراب: 3/ ۵۳4
األعالم )ِزِرْکلی(: 3/ ۵0۳، ۵۸4؛ ۴/ 40، ۱4۵، 
 ،4۸۹ ،4۸0 ،۳۹۷ ،۳4۸ ،2۶۷ ،۱۹۷ ،۱۸0 ،۱۵۸

۵22؛ ۹/ 4۷0؛ 11/ ۳4۵، ۳۷2
 ،۶۷ 2۶4؛ ۶/  ۵۵۶؛ 1/  )ُقْرُطبی(: ۷/  األعالم 

۸۳، ۱0۵؛ ۹/ ۱۳0
أعالم العراق: 1/ 2۶4

أعالم الموّقعین: ۷/ ۱۶۷؛ ۸/ ۱0۳
الّشهباء: ۴/ 4۳0،  بتاریخ حلب  الّنبالء  إعالم 

4۷۶، 4۸0، 4۸4؛ 5/ ۶۳0
 /۷ ۵4۳؛   /5 20۱؛   /3 442؛   /1 الّنبّوه:  أعالم 

4۳۳؛ ۸/ ۸۷، ۱2۵
 ،۱0۸  ،۱0۷  /۷ ۵۶۹؛   ،۵۶4  /5 الّنساء:  أعالم 

24۷، ۳۳۸؛ ۸/ ۸۷؛ ۹/ ۵۷۳
إعالم الوری بأعالم الهدی: ۲/ ۷۶، 2۸۸، ۵4۸؛ 

4۳ /۶
اإلعالم فی َمن دخل المدینة من األعالم: ۲/ ۱۸0

أعالم نهج البالغه: ۴/ 2۷۳، 2۸4
األعیاد و فضائل الّنیروز: ۴/ ۷۷

 ،40۶  ،۳۵۳  ،۳42  ،۳۳۵  /۲ الّشیعه:  أعیان 
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 ،4۸۳  ،4۶2  ،4۵۱  ،4۵0  ،44۷  ،44۱  ،420  ،4۱۹
 ،۵۱۸  ،۵04  ،۵0۳  ،۵02  ،4۹2  ،4۹۱  ،4۸۶  ،4۸۵
 ،40۹  ،40۶  ،40۵  /3 ۵۶۹؛   ،۵۶۸  ،۵۳۱  ،۵۱۹
4۳۸، 44۳، ۵0۳، ۵۱۱، ۵۱4، ۵۱۹، ۵۹۶؛ ۴/ ۳4، 
 ،۱20 ،۱۱۹ ،۱00 ،۹۹ ،۹۸ ،۹۶ ،۹۳ ،۸2 ،۶2 ،۶0 ،۵۹
 ،2۶۶  ،2۶۳  ،2۵۸  ،2۵۶  ،۱۶۱  ،۱۳۶  ،۱۳0  ،۱2۹
 ،۵0۷ ،4۸۳ ،4۸۱ ،4۸0 ،4۷0 ،4۶۹ ،4۵۱ ،4۵0
۵۳۱، ۵۵۷، ۵۶۱؛ 5/ ۳2، ۳2۳؛ ۶/ ۱۸، ۳۶، 4۶، 
۶۶، ۵4۷، ۵۵۶، ۵۶۹، ۵۷۶، ۵۸4؛ ۷/ 2۹، ۵۵، 
۶۳، ۷۷، ۹4؛ 1۰/ ۳۱؛ 11/ ۳۱۳، ۳۱4، ۳20، ۳2۱، 
 ،40۳  ،۳۵۵  ،۳4۵  ،۳۳۹  ،۳۳۸  ،۳24  ،۳2۳

۵۷۱ ،۵۶۵ ،۵4۵ ،4۶0 ،44۱ ،4۳۳ ،4۱۸
أعیان العصر و أعوان الّنصر: ۶/ ۷۸

 ،۱۱4  ،۸۷  ،۶۱  /3 ۳۵۹؛   ،2۶۸  /1 األغانی: 
 ،۱۶۹ 202، 204؛ ۷/  422؛ ۶/   ،4۹  ،۳۱ 2۸۹؛ 5/ 
24۷، ۳۳۵، 4۳۳، ۵۳۹؛ ۸/ ۸۸، ۱۹۵، ۱۹۶؛ ۹/ 
 ،۳۳۸  ،2۷2  ،2۷۱  /1۰ 4۵۸؛   ،24۹  ،۱۹۸  ،۱۹۷
۳۳۹، ۳40، ۳42، ۳۵۸، 40۵، 40۶؛ 11/ ۳۸، 40، 

4۳۸ ،۱02 ،۹۸ ،۹۷ ،۹۵ ،۹2 ،۸۹
اإلغراب فی اإلعراب: 5/ ۵۹۳

اإلفادة و اإلعتبار: ۶/ 44۳
اإلفراد: ۶/ ۵0۷؛ ۷/ ۱2۵؛ ۸/ ۳۷۹؛ 1۰/ ۱۳۱

اإلفصاح عن شرح معانی الّصحاح: 5/ 24
لیس  الّتعّبد  فی  کثار  اإل اّن  علی  الحّجة  إقامة 

ببدعه: 5/ ۵۳
 ،2۷۷  ،2۷۶  ،2۷۳  ،2۷2  /1 االعمال:  إقبال 

4۶2؛ ۶/ 4۳
االقتباس و الّتضمین من کتاب اهلل المبین: 11/ 

۵۵۶

األقسام و الخصال: 5/ ۱۹۷
اإلقناع فی حّل الفاظ ابوشجاع: 1/ 24۶؛ ۴/ ۷۷
کتفاء فی فضل األربعة الخلفاء: 1/ ۶2، ۶4،  اإل
 ،۳۱4  ،2۹۸  ،22۶  ،۱20  ،۱۱۶  ،۱۱2  ،۱۱0  ،۹۵  ،۶۷

۳۱۷، ۳2۵، 40۸؛ ۶/ ۱02
اکفار المتأّولین: ۷/ ۱۹2

کلیل: ۴/ 4۸، ۵0؛ ۶/ 20 اإل
إکمال المّنة باّتصال سند المصافحة المدخلة 

للجّنه: 1/ 2۶۶
إکمال جمع الجوامع: ۶/ ۱02

إکمال کنز العّمال: ۲/ 4۷4
کمال: 1/ ۱۶۱، ۳۳۵؛ 1۰/ ۱۷۹ اإل

إلتهاب نیران األحزان: ۲/ ۷۷
األلفّیة فی علم الحدیث: 3/ 2۱۸

 األلفین فی وصف سادة الکونین: ۷/ ۵۸
األلقاب: 1/ ۵۱۱؛ ۲/ ۱۶0؛ 3/ ۱۸۵؛ ۶/ 420

اّم الکتاب: ۸/ ۶۸
األمالی )ابن  الّشیخ(: ۷/ ۵۵4

األمالی )ابوجعفر محّمد بن حبیب(: ۷/ ۵۱2
بن  اسماعیل  بن  حسین  )ابوعبداهلل  األمالی 

سعید َمحاِملی َضّبی(: 1/ ۱۹4
األمالی )المرشد باهلل(: 1/ ۱۱۱

األمالی )َسّمان(: ۲/ 2۵۶
األمالی )شریف مرتضی(: 3/ ۵۵، ۹2، ۱۵۸

 /3 ۵۶۹؛   ،۵۶۷  /۲ صدوق(:  )شیخ  األمالی 
 ،۵۶۶  ،۵۶۳  ،۵۵۸  ،۵۵2  ،۱۱۵  /۷ ۵۱۷؛   ،۵۱۶

۵۷0 ،۵۶۷
األمالی )شیخ طوسی(: 1/ 2۸4، ۵۱۹؛ ۲/ ۵۵۱؛ 

3/ ۹۷؛ 5/ ۷۵؛ ۶/ 4۳؛ ۷/ ۱۱۷؛ ۱1/ ۳۳2
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األمالی )شیخ مفید(: ۲/ ۱2۹؛ 3/ ۵۱۶؛ 5/ ۹0؛
األمالی )قالی(: ۶/ 2۸۶

 ،24۹  ،۱۱۶  ،۱۱۱  ،۱۱0  /1 )َمحاِملی(:  األمالی 
۳۶۹، 4۹۱، ۵۱۷، ۵۳۹؛ ۶/ ۱۳۸؛ ۸/ 4۸۱

اإلمام الّسبط المجتبی: 3/ ۱20
اإلمام علّی )استاد ابوَنصر عمر(: 3/ ۵۱

عبدالفّتاح  )استاد  ابی طالب  بن  علّی  اإلمام 
عبدالمقصود(: 1/ 2۶۹؛ 3/ ۵۱، ۱۷۸؛ ۷/ ۱0۸

اإلمام علّی بن ابی طالب )محّمدرضا مصری(: 
3/ ۱۷۸؛ ۴/ 2۱۵

 ،۵۳۷ ،۳4۵ ،۱20 ،۳4 الّسیاسه: 1/  و  اإلمامة 
۵۳۹؛ ۲/ ۱۳۸، ۱۸۸، 20۶، 2۱4، 2۳4، 24۶؛ 3/ 
۱۶2، ۱۹0، 2۷0، 2۸۶، ۳4۸، ۳4۹، ۳۸4، ۳۹2؛ 
۴/ ۷۷؛ 5/ 4۹۸، ۵۳4؛ ۷/ ۱0۵، ۱0۶، ۱0۷، ۱0۸، 
۱0۹، ۱۱2، ۱۱۳، ۱۳۱، ۱۸۶، 24۳، 24۷، ۳2۹؛ ۹/ 
 ،۱۵۹ ،۱42 ،۱40 ،۱۳۵ ،۱۳4 ،۱22 ،۱20 ،۳۹ ،۳۷
 ،20۸  ،204  ،۱۷۸  ،۱۷۷  ،۱۷۶  ،۱۷۵  ،۱۷2  ،۱۶۷
 ،2۵۱  ،2۵0  ،24۹  ،242  ،24۱  ،22۶  ،22۳  ،2۱۸

۵۹۷ ،۵۸۵ ،۳۳2 ،۳2۵ ،2۹۷ ،2۸0 ،2۶۷ ،2۵۹
إمتاع األسماع: 1/ 4۱، 42، ۳۹۱، 4۱۷؛ ۲/ 2۵، 
۹۱، ۱۵۷؛ 3/ ۱۸۱، 2۱۱، ۳00، ۳۶2، ۳۶۶، ۳۶۷؛ 
 ،2۹۱ ،2۹0 ،2۸۶ ،۱42  /۷ 24۱، 4۹۵، ۵۱۸؛   /۶
2۹2، 2۹۳، 2۹۵، ۳۱۳، ۳۸۷، ۳۹۱، ۳۹۶، ۵۳۳؛ 

۸/ 42۳؛ ۹/ ۵۱0، ۵۱۱؛ 1۰/ ۳۷، ۳۸
المؤانسه: 1/ 204؛ ۲/ ۱۸۸، 200؛ ۴/  و  اإلمتاع 

۱2۹ ،۱۱0 ،۱02
األمثال الّسائرة من شعر ابی الّطّیب المتنّبی: ۴/ 

۷۹
ُامراء مصر: ۹/ 2۳۳

 ،۵۸  /۴ ۵۱۸؛   ،۵0۹  /۲ 2۷۸؛   /1 اآلمل:  أمل 
 ،۳۸۶  ،۳4۸  ،۳2۷  ،2۷۳  ،۱۵۸  ،۱2۹  ،۱0۱  ،۷4
 ،۶۷۵  ،۶۷4  ،۶۳0  ،۵۹4  ،۵۹0  /5 4۸0؛   ،4۶۷
 ،۳۳۶  /11 ۹4؛   /۷ ۵۳۹؛   ،۶۶  /۶ ۶۸2؛   ،۶۷۶
 ،۳۸0  ،۳۷۹  ،۳۷۸  ،۳۷۷  ،۳۷۶  ،۳4۵  ،۳44
 ،4۱۱ ،۳۹۳ ،۳۹0 ،۳۸۵ ،۳۸4 ،۳۸۳ ،۳۸2 ،۳۸۱
 ،4۳۹ ،4۳۷ ،4۳۳ ،4۳۱ ،424 ،42۱ ،420 ،4۱۹
 ،4۹۳ ،4۹2 ،4۶۷ ،4۶۶ ،4۵۹ ،4۵۷ ،44۱ ،440

۵۵۷ ،۵0۸ ،4۹۵
إمالء ما مّن به الّرحمن: 1/ ۵۷۳

األمم إلیقاظ الِهمم: 3/ ۱۹۹، 2۱۳
 ،۱0۷  /۷ ۵0۶؛   ،4۹0  ،4۱۷  ،2۸2  /۶ األموال: 
24۳، 2۷۷؛ ۸/ ۳۶4، ۳۶۵، ۳۷0، ۳۷2، ۳۹4، 

4۱2 ،۳۹۶ ،۳۹۵
إنباء الغمر بأبناء العمر: ۶/ ۵2۶؛ 11/ ۳0۱، ۳02

أنباء نجباء األبناء: ۲/ 42۳
إنباه الّرواة علی أنباه الّنحاه: ۴/ ۵۶۵
اإلنتصار )خّیاط(: 3/ ۱۹۵؛ 5/ ۱۹۵

اإلنتصار فیما انفردت به اإلمامّیه: ۴/ ۳۸0
اإلنتصار ِمن ظلمة ابی تّمام: ۲/ ۵۱۷

 /5 الفقهاء:  األئّمة  الّثالثة  فضائل  فی  اإلنتقاء 
4۳۱؛ ۶/ 2۸۸؛ 11/ 20۳

اإلنجاز فی شرح اإلیجاز: 5/ ۵۹۳
انجیل: ۲/ ۳۹؛ ۴/ 202، 2۱۳؛ 5/ ۸۸، ۶4۶؛ ۶/ 
2۶، ۶۱، 22۳، 2۸۵، 44۱، 442، ۵2۱، ۵4۶، ۵۶4؛ 

۷/ ۶۱، 2۵۵، 2۵۶، ۳02؛ ۸/ ۵۶؛ 11/ 20۸، ۵04
اندیشه ها و باورها: 3/ ۱۹

األنساب )ابوَنصر بخاری(: ۴/ 2۶۷
األنساب )سمعانی(: 1/ ۱۱۸، ۱۷4، ۱۸۱، ۱۹۶، 
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۱۷۹، ۱۸۸، ۱۹4؛   /۲ ۱۹4، 20۱، 2۱4، 2۱۵، 2۱۷؛ 
۸۳، ۵42، ۵4۳، ۵4۸، ۵۵۸، ۵۶۶، ۵۸4؛   /3

۴/ ۵۸، ۷4، 20۹، 2۹2، 4۵۶؛ ۶/ ۹4
أنساب األشراف )بالذری(: 1/ ۳4، ۱۸۵، ۳۳۳؛ 
 ،4۸  ،۱۸ ۵۱، ۱2۸؛ 5/  ۱۸۸، 2۳۸، 240؛ ۴/   /۲
۵۸4؛   ،۵۸۳  ،۵۷۶  ،۵۶۶  ،۵۵۸  ،۵۳۵  ،۵۳2
۷/ 20۳، 204، 20۹؛ ۸/ ۱۹۱، ۱۹2، 20۱، 20۵، 20۹، 
 ،۳۹۳ ،۳۷۸ ،۳۷۵ ،۳۷4 ،۳۶۵ ،2۵۶ ،244 ،2۱0
 ،4۱۸  ،4۱۷  ،4۱4  ،4۱۳  ،40۳  ،400  ،۳۹۹  ،۳۹۸
 ،4۵0 ،44۵ ،444 ،4۳۹ ،4۳۷ ،4۳۳ ،4۳۱ ،42۷
4۶۳، 4۶۸؛ 1۰/ 22، 2۶، ۳۸، 4۳، ۵4، ۵۵، ۵۷، 

۱۱۹، 2۱۶، 2۱۸، 2۱۹، 2۶4؛ 11/ ۶۸، ۷۸
انشراح الّصدر فی مختارات من الّشعر: ۴/ 2۹۱

إنصاف عثمان: ۸/ ۵۸0؛ ۹/ 402
اإلنصاف فی بیان سبب اإلختالف: 1/ 2۵۹؛ ۴/ 

2۸۸؛ ۷/ ۱۱۶، ۱20؛ 1۰/ ۶۹
اإلنصاف و الّتحّری فی دفع الّظلم و الّتجّری عن 

ابی العالء الَمَعّری: ۴/ 4۳0
رر: 1/ 2۵۹

ُ
أنفس نفائس الّد

إنقاذ البشر من القضاء و القدر: ۴/ ۳۸۱
أنوار البدرین: 11/ ۳۳0، ۳۵2، 4۹۸، ۵۵۶

 ،۵۷۳  ،۵۷2  /1 التاویل:  أسرار  و  التنزیل  أنوار 
 /۶ ۱00؛   /5 4۸۹؛   /3 ۶04؛   ،۶0۳  ،۵۷۵  ،۵۷4
۳4۳، ۳۷۸، 4۷۶، ۵۱۸؛ ۷/ ۳۱۷، ۳4۸، ۵۱۸؛ 
۸/ ۵2، ۹2، ۹4، ۳0۸، ۳42، 422، 4۳۳، ۵۷0؛ 

4۸ ،4۷ ،4۶ /۹
البدیع: 3/ ۹۹، ۱0۵، ۱0۹،  أنواع  الّربیع فی  أنوار 

۱۱0؛ ۴/ 4۶۷، ۵2۱، ۵22؛ ۶/ ۶۸، ۷۱؛ 11/ ۵0۶،
أنوار العقول من أشعار وصّی الّرسول: ۴/ 4۵۸

أنوار الفصاحه: ۴/ 2۷۷
 ،۳۷۱  /11 4۵؛   /۶ ۱۸۷؛   /۲ الّنعمانّیه:  األنوار 

4۵۷
أنوار الیقین: 5/ ۶4۹

األنوار ألعمال األبرار: ۴/ ۷۸؛ 5/ 2۶0
األنوری: ۶/ ۱0۱

إهداء الحقیر فی معنی حدیث الغدیر: 1/ 2۷۹
األوائل )ابوهالل عسکری(: 1۰/ ۳2۶، ۳4۶

األوائل )سیوطی(: ۷/ ۱4۱؛ 1۰/ 2۹۷؛ 11/ ۱24
أوائل المقاالت: 3/ ۱۵۸؛ ۷/ ۵4۹

 ،4۱۵ ،4۱4 ،4۱۳ ،2۵0 ،۱۶۹ ،۹۱  /۶ األوسط: 
4۹۵ ،4۱۸

آیات األحکام: 5/ ۵۹2
اآلیات المشکله: 5/ ۵۹۳

اإلیضاح )ابن شاذان(: ۶/ 4۹0
اإلیضاح )ابوعلی فارسی(: ۴/ 2۷۱، 2۹0

إیضاح االشتباه: 3/ ۵۱4؛ ۴/ 22۷
إیضاح اإلشکال: 3/ 2۹۳
إیضاح المقاصد: ۴/ ۱۵۸

إیضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون: 
۶/ ۶۹، ۷0، ۷۱، ۱0۵؛ 11/ ۳02

إیضاح لطافة المقال: ۶/ ۱0۹
اإلیضاح لعجمة اإلفصاح: 5/ ۶۱4

اإلیضاح و الّتبصیر فی فضل یوم الغدیر: ۴/ 444
مصحف  رسم  إّتباع  لوجوب  األعالم  إیقاظ 

اإلمام: 1/ 2۶۶
اإلیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الّرجعه: 11/ 

4۹2
إیقاظ ِهَمم أولی األبصار: ۶/ ۱۶۳، 2۶۹
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ایمان ابی طالب )ابوالحسین احمد بن محّمد 
بن احمد بن طرخان کندی جرجانی(: ۷/ ۵۷۵

ایمان ابی طالب )ابوعلی کوفی احمد بن محّمد 
بن عّمار(: ۷/ ۵۷4

ایمان ابی طالب )ابومحّمد سهل بن احمد بن 
عبداهلل دیباجی(: ۷/ ۵۷4

ایمان ابی طالب )ابوُنَعیم علّی بن حمزه بصری 
تمیمی(: ۷/ ۵۷4

حسنی(:  ابن  طاووس  )احمد  ابی طالب  ایمان 
۵۷۵ /۷

ایمان ابی طالب )احمد بن قاسم(: ۷/ ۵۷4
ایمان ابی طالب )شیخ مفید(: ۷/ ۵۷۵

ایمان ابی طالب و احواله و اشعاره: ۷/ ۵۷۶
 ،۳۵۵  ،2۸۹  ،2۷۶  ،۱۷۹  ،۱44  /۶ اإلیمان: 

420 ،4۱۹
أئّمة األدب األربعه: ۴/ ۷۳

آیینۀ تصّوف: ۶/ 42
البابلّیات: ۷/ 2۸، 4۵، ۹4؛ 11/ ۳۱4

غه: 1/ 42۳
ّ
البارع فی الل

 ،۱۱۷  ،۷۸  ،۶0  ،42  ،۳4  ،۳۱  /۲ األنوار:  بحار 
 ،42۳  /3 ۳40، ۵2۳، ۵۳0، ۵۳۶، ۵۳۸، ۵4۹؛ 
 ،۳۸۷ ،22۸ ،۱۳۶ ،۱2۹ ،۱0۱ ،۹۹ ،۷۵ ۵۸4؛ ۴/ 
۳۸۹، ۳۹۳؛ 5/ ۷۶، ۶۷4؛ ۶/ ۳4؛ ۷/ ۱۱۵، ۱۷۸، 
 ،۵۶2 ،۵۶0 ،۵۵۸ ،۵۵4 ،۵۵۳ ،۵۵2 ،۵۵0 ،۵02

۵۶۳، ۵۶۵، ۵۷۳؛ ۹/ 2۱۷، 24۱
بحر األسانید فی صحاح المسانید: ۶/ ۱۱۱

بحر الحساب: 11/ ۳۸۷
البحر الّرائق: 5/ 2۶۱؛ ۶/ ۳2۸؛ ۸/ 2۶۷، ۳۳۹؛ 

۵۳4 ،۵۳۳ /1۰

 ،4۱4  ،4۱۳  /۶ ۵۱۷؛   ،4۸۷  /1 الّزّخار:  البحر 
42۵؛ ۸/ ۳0۹؛ ۹/ 4۷۱؛ 1۰/ 42، 2۹۶، ۳۱2، ۳۱۳، 

424 ،۳۱۹
بحر العلوم: ۶/ 4۵، ۵2، ۷2

البحر المحیط: 1/ ۵۷۶، ۵۸۸؛ ۲/ 4۶۵، 4۶۹؛ 
3/ 2۱، ۳4۶، 4۸۸، 4۸۹، 4۹2؛ ۶/ ۳04، ۳0۷، 

۳2۹، ۳44، ۵0۳، ۵۱۸؛ ۸/ ۳۳۷؛ 1۰/ ۳۷
البحر المّواج: 1/ 2۳۷

بحراألنساب المشّجر: 3/ ۹۷
بدایة المجتهد: ۶/ 2۶۷، ۳04، ۳0۷، ۳42؛ ۷/ 
۱۶۸، ۱۶۹، ۱۸2؛ ۸/ 2۹۱، ۳۱۸، ۳۵2، ۳۵4؛ ۹/ 

442؛ 1۰/ 2۹2، 2۹۳
 ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۱۱۳ ،۹۷ ،۹۱  /۲ الّنهایه:  و  البدایة 
۱2۱، ۱2۳، ۱42، ۱44، ۱4۶، ۱۵۱، ۱۷0، ۱۷۷؛ 3/ ۷، 
 ،24۹ ،۱۹۸ ،۱۹0 ،۱۸۷ ،۱۸0 ،۱۷۸ ،۱۵4 ،۱۵2 ،۱۵۱
 ،2۹۹  ،2۹4  ،2۹۳  ،2۹2  ،2۹۱  ،2۹0  ،2۸۱  ،2۷۸
 ،۳2۸ ،۳2۷ ،۳2۱ ،۳۱۷ ،۳۱4 ،۳0۹ ،۳0۷ ،۳04
 ،۵۶۱ ،۵4۸ ،4۱۶ ،۳۷۳ ،۳۷۱ ،۳۶۹ ،۳۳۱ ،۳۳0
۵۶4، ۵۶۶؛ ۴/ ۱۱۶، ۱2۹، ۱4۵، ۱۵۷، ۱۵۸، 2۶۷، 
 ،۳۹۸  ،۳۸۶  ،۳4۸  ،۳2۷  ،۳0۷  ،2۹۸  ،2۷۳
4۳۹، 442، 4۸0، 4۸۱، 4۸2، ۵22، ۵4۸، ۵۹2؛ 
۶/ ۶۱، ۱۸2، 2۸۱، 4۳۸؛ ۸/ ۷4، ۷۵، ۸۸، ۸۹، 
 ،۳۶۳ ،۱۹۱ ،۱۶۵ ،۱40 ،۱۳۷ ،۱۳۶ ،۱۳۳ ،۱2۵ ،۹۳
۳۸2، ۳۹۹، 4۳۱، 4۳۶؛ ۹/ ۱۷، ۱۸، 4۱، 44، ۵0، 
 ،۱۸4 ،۱۸۳ ،۱۶4 ،۱4۹ ،۱2۷ ،۱۱۶ ،۵4 ،۵2 ،۵۱
 ،2۶4  ،24۵  ،2۳۳  ،222  ،22۱  ،2۱2  ،20۱  ،۱۹۷
 ،40۸ ،۳۸۹ ،۳۶۸ ،۳۳2 ،۳2۵ ،۳۱۷ ،2۷۵ ،2۶۷
 ،4۶۹  ،4۶۵  ،4۵۱  ،42۳  ،4۱۶  ،4۱۵  ،4۱4  ،40۹
 ،۵۳2 ،۵20 ،۵۱۹ ،۵0۱ ،4۹4 ،4۸۵ ،4۸2 ،4۷۳
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۵۳۳، ۵۳۸، ۶0۱؛ 1۰/ ۱4، 2۵، ۳۸، 4۵، ۵۶، ۵۷، 
 ،224 ،22۳ ،2۱2 ،20۹ ،۱۵۷ ،۱۵۶ ،۱۵۵ ،۹4 ،۷۳
 ،۳۵۹ ،۳4۹ ،۳4۶ ،۳42 ،۳2۸ ،۳۱۶ ،۳0۸ ،2۶۷
 ،4۷۳ ،44۸ ،4۱4 ،40۷ ،404 ،۳۹۷ ،۳۹4 ،۳۹۳
4۷۶، 4۷۷، ۵0۱، ۵۱4، ۵22، ۵24، ۵2۵؛ 11/ 2۶، 
 ،۱۱۶ ،۱۱۱ ،۱02 ،۱0۱ ،۹۹ ،۹۷ ،۹۶ ،۸۱ ،۸0 ،4۳ ،۳4
 ،۱44 ،۱4۳ ،۱42 ،۱۳۹ ،۱۳۷ ،۱۳2 ،۱2۶ ،۱24 ،۱۱۷
 ،۱۷۱ ،۱۶۹ ،۱۶۸ ،۱۶۵ ،۱۶۳ ،۱۶2 ،۱۶۱ ،۱4۷ ،۱4۵
 ،۱۹۱  ،۱۸۵  ،۱۸2  ،۱۷۶  ،۱۷۵  ،۱۷4  ،۱۷۳  ،۱۷2
 ،2۷4  ،2۵۵  ،244  ،2۳۹  ،224  ،2۱4  ،20۳  ،۱۹2

2۹۱
بدائع البدائه: ۲/ ۵۵۷؛ ۴/ 4۳، ۳۳۳، 4۷۸، 

۵۵0، ۵۵۱؛ 11/ 4۹۱
بدائع الّصنائع: ۷/ ۵۳۶؛ ۸/ 2۱۸، 220، 24۷، 
 ،۳۳0  ،2۹۱  ،2۷0  ،2۶2  ،2۶0  ،2۵۹  ،2۵۷  ،2۵۳
 ،۳۱۷ ،۳۱۳ ،۸۳  /1۰ ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۹، ۳4۳؛ 

۳20 ،۳۱۸
البدر الّطالع: 1/ 240، 24۳، 244، 24۵، 2۵۵، 
2۶۳، ۳۳۹، 4۱۶؛ ۴/ 2۷۸؛ 5/ ۱۷4؛ ۶/ ۶۶، ۷2؛ 

۵۷2 ،۵00 ،4۶۳ ،44۵ ،2۹۹ /11
 /1 الّشیبانی:  قصیدة  شرح  فی  المعانی  بدیع 

۳۸، 4۶۷؛ ۶/ ۸2، ۸۳
البراهین الساباطّیه: ۶/ ۱0۸

برهان الّشیعه: 11/ 4۶0
 ،۵۵۳  /۷ ۳۸۶؛   /1 القرآن:  علوم  فی  البرهان 

۵۵۹ ،۵۵4
بسائط الّطیران: 5/ ۳4

البسیط و أسباب الّنزول: 1/ 20۹؛ 3/ ۱۶۸، ۱۷۱
بشارة المصطفی لشیعة المرتضی: 1/ 2۷۶؛ ۲/ 

 /5  ،۵۵۶ ،22  /3 2۷۵، 40۹، ۵۱2، ۵۱۶، ۵۶۶؛ 
۵۹0

بیب: 3/ 2۱4
ّ
بشری الل

بصائر الّدرجات: ۲/ ۳04؛ 5/ ۷۶؛ ۷/ ۵2، ۵4، 
۵۵

ُبغیة الّراغبین: 11/ 4۳۵
بغیة الّطالب الیمان ابی طالب و حسن خاتمته: 

۴/ ۵۸؛ ۷/ ۵4۸، ۵۷۵؛ 11/ ۵۷4
الّنحاه: 1/  و  غوّیین 

ّ
الل الُوعاة فی طبقات  ُبغیة 

2۱۳، 2۳0، 2۳4، 2۳۹؛ ۲/ ۱۸0، ۵۱2، ۵۱۳، ۵۱۶، 
۵4۳؛ 3/ ۱۵0، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۳۸، ۵۶4؛ ۴/ ۷۵، 
 ،۵۷۵ ،۵۶۹ ،۵۶۸ ،۵۶۵ ،4۵۷ ،۳۸۶ ،2۹2 ،۱2۹
 ،۶۹  /۶ ۶22؛   ،40۵  ،۳۵۵  ،۱۱4  ،۱0۸  /5 ۵۷۶؛ 

4۱۵، ۵20؛ ۷/ ۱۱۷؛ ۸/ ۸۱
البغیة فی القضایا: ۶/ 2۱

البالغ المبین: 11/ 4۶0
بالغ الّنهج: ۴/ 2۸0

 /۷ ۱۸۸، ۱۹2؛   /۲ ۳۵۷؛   /1 الّنساء:  بالغات 
2۷۵؛ ۸/ ۸۷؛ ۹/ ۵۶۸؛ 1۰/ 2۵۶، 2۵۷

البلد األمین: 11/ ۳20
بلوغ األرب: ۲/ ۵0۷؛ ۷/ 4۷۹، 4۸0، 4۸۹

بناء المقالة العلوّیة لنقض الرسالة العثمانیه: ۷/ 
۵۷۵

بهجة األسرار: 5/ ۳۷۳؛ 11/ 2۹۱
بهجة الحدائق: ۴/ 2۷۷
بهجة الّدارین: 11/ 4۶۷

بهجة المحافل: ۷/ ۱۸۸، ۳۷۶، 4۹۶، ۵۳۷؛ 
۷۶ ،4۸ ،4۷ /۹

بهجـة الّنفوس: ۶/ ۹۵، ۳۵۶؛ 3/ ۱۷۱؛ ۸/ ۱۱۹، 
۱۵۱، ۱۸۷، 20۵، ۳۶۶؛ 1۰/ ۱۶۸؛ 11/ 2۷۱
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بیان اإلنفرادات: 5/ ۵۹2
بیان حدیث الغدیر: 1/ 2۷۵

البیان عن خیرة الّرحمن فی ایمان ابی طالب و 
آباء الّنبی: ۷/ ۵۷4

البیان فی أخبار صاحب الّزمان: 5/ ۶۸0
البیان و اإلختصار: 5/ 2۱۸

البیان و الّتبیین: ۲/ ۳0، ۱۱0، ۱۶2، ۱۶۳، ۱۸۸، 
2۶0، 2۸4، ۵۵۵؛ 5/ 2۵۶؛ ۶/ 2۵2، 2۷۶، ۳۱۱؛ 

۷/ ۹۶، ۱0۵، ۱0۹، 20۵؛ ۸/ 2۵۶؛ ۹/ ۶00
البیان و الّتعریف فی أسباب ورود الحدیث: 1/ 

۵۱۱ ،2۵۶ ،۱0۵ ،۸4 ،۳۷
الَبیَزرة فی علم الّصید: ۴/ ۳۹

تاج األشعار و سلوة الّشیعة: ۴/ 4۵۸
تاج الّتفاسیر: 1/ ۵۷2

الّتاج الجامع لألصول فی أحادیث الّرسول: 5/ 
2۶۹ ،۱۵4 ،۱۱۶

 ،2۶0  ،۳۹  /1 القاموس:  شرح  فی  العروس  تاج 
4۵۹؛   ،۱۷۷  /۴ ۶0۳؛   ،۵۹4  ،4۸۳  ،42۳  ،422
5/ ۱۵0، ۵۷۶؛ ۶/ ۱2۶، 24۹، 2۸۶، ۳0۵، ۳۷۶، 
 ،2۷۸  ،22۶  ،2۱۸  ،۱۱0  /۷ 4۷۷؛   ،4۶۶  ،4۶4
۳۳۳، ۳۳۸، ۵0۹؛ ۸/ ۱0۱، ۱۱4، ۱۳0، ۱4۵، 204، 
2۹۱، ۳۶0، ۳۶۶، ۳۷۵، ۳۸۱، 4۷0؛ ۹/ ۳۶، ۷۳، 

2۵0 ،2۳۷ ،222 ،۱4۳ ،۱42
الّتاج فی اخالق الملوک: ۲/ ۱۶۳

الّتاجی: ۴/ ۸0
الّتاریخ )برزالی(: ۶/ ۷۷

الّتاریخ )ابن  خطیب ناصریه(: 1/ 2۳۹
الّتاریخ )ابن  خلدون(: 1/ ۳۵، 222، 2۳۵؛ ۶/ 
44۷؛ ۷/ ۳۹2؛ ۸/ ۱۶۵؛ ۹/ ۶۷، ۶۸، ۹۵، ۱00، 

 ،۳2۵ ،2۹۷ ،2۸0 ،2۷۵ ،2۶۷ ،2۵۶ ،222 ،۱۵۷
۳۸۹

الّتاریخ )ابن  شحنه حنفی(: ۶/ ۳۹4
الّتاریخ )ابن  معین(: 1/ ۱2۸، ۱۳۶، ۱۳۹، ۱4۸، 
 ،۱۶۷ ،۱۶۵ ،۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۵۶ ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۱ ،۱۵0
۱۶۸، ۱۷0، ۳۱۶؛ ۷/ ۱۳۶، 40۸، 40۹، 42۱، 42۷، 
42۸، 4۵۵، 4۵۶، 4۵۹، 4۶۷؛ ۸/ ۸۳، ۹۸، ۱۳۹، 
۳0۵، 40۹؛ ۹/ ۸۳، ۱2۳، ۳0۳، 4۶۸، 4۹2، ۵0۱، 
 ،۱۳۷  ،۱۳۶  /۱1 ۵44؛   ،۵2۸  ،۵2۶  ،۵2۵  ،۵۱۵

۱4۵ ،۱۳۸
 ،۱۷۹  ،۱۶۳  ،۱۳0  ،۱۱۷  /1 )بخاری(:  الّتاریخ 
 ،۱۵4  /۷ 4۳0؛   /۶ ۵۳2؛   ،4۹۹  ،۳۱۷  /5 ۶۵۵؛ 
4۱0، 42۸، 4۵۶، 4۵۷، ۵0۸؛   ،40۸ ،۱۵۷ ،۱۵۵
 ،22  /۹ ۵۸، ۸۳، ۹۹، ۱۱۹، ۱۵0، ۱۶۶، ۳۶0؛   /۸
 ،4۶2 ،4۵2 ،44۸ ،44۱ ،۳۷۶ ،۳0۳ ،۱۱2 ،۵۱ ،2۶
 ،۵2۹ ،۵2۵ ،۵20 ،4۹۸ ،4۹2 ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۶۵
 ،۱۶۱  ،۱۵2  ،۱4۶  ،۱۳۵  ،۱22  ،۱4  ،۱۳  /1۰ ۵44؛ 

۱۷۶، ۳0۶؛ 11/ 4۵، ۱۳۱، ۱۳۹، ۱۵۸، ۱۷۱
الّتاریخ )ُمّره(: 1/ ۱۵4، ۱۷0

الّتاریخ )وکیع(: ۷/ ۵۶۹
غة العربیه: 3/ ۵۹۶؛ ۴/ 40، ۱۸0، 

ّ
تاریخ آداب الل

 ،۵۶۵ ،4۸0 ،۳۸۷ ،۳4۸ ،۳0۷ ،2۹۱ ،2۸۵ ،2۶۷
۵۷۶؛ ۶/ ۶۷؛ 11/ ۳۷2، 4۵0، ۵0۸، ۵0۹

تاریخ استرآباد: 1/ ۳۳۹
الّثقات: 1/ ۱۶۶، ۱۶۸؛ ۶/ 2۸2؛  تاریخ أسماء 

4۶۸ /۹
تاریخ آل محّمد: 1/ ۵۳، ۵4، ۶0، ۶۳، ۶۵، ۷۱، 

۱۶۷ ،۱2۳ ،۱۱4 ،۱0۷ ،۱0۶ ،۹۹ ،۸۸ ،۷4
تاریخ األدب العربی: 1/ 2۶۶



1۸3 فهرستنمایگان:نگاشتهها

 /۶ ۵۷۶؛   /۴ ۶۵۷؛   ،2۹۶  /1 اإلسالم:  تاریخ 
۷۸؛ ۷/ ۳۹۷؛ ۸/ ۳۷4؛ ۹/ 4۱، 42

تاریخ ااُلمم و الملوک: 1/ ۱۹۱، 2۸0، ۳۵4، 40۷، 
۵۳۸، ۵44؛ ۲/ 2۳، ۷۹، ۹۱، ۱0۵، ۱۱4، ۱20، ۱2۱، 
 ،۱۸۸ ،۱۶۹ ،۱۶4 ،۱۶0 ،۱۵۳ ،۱۳۹ ،۱2۷ ،۱2۳ ،۱22
20۶، 20۸، 240، 24۱، 42۱، 42۶، 4۷۶، ۵۱۸؛ 3/ 
 ،2۸۹  ،2۸۸  ،2۸۷  ،2۸۶  ،۱۸۹  ،۱۶2  ،۱۱۷  ،۹0
 ،۳4۸  ،۳4۷  ،۳4۵  ،۳44  ،۳42  ،۳4۱  ،۳۳۶
 ،۳۸0  ،۳۷۹  ،۳۷۷  ،۳۶۷  ،۳۶۶  ،۳۶۵  ،۳۵۶
۳۸۶، ۳۹4، 4۱۱، 4۱2، 4۱۳؛ ۶/ 202، 20۷، ۳۱۳، 
 ،4۹۷ ،4۹4 ،4۷۱ ،4۶۵ ،4۳۷ ،4۱0 ،40۷ ،۳۹4
۱0۳، ۱0۷، ۱2۹، 224، 24۳، ۳۹4؛ ۸/  ۵۱۷؛ ۷/ 
 ،۳۶0 ،2۱۹ ،2۱۳ ،2۱0 ،20۵ ،200 ،۱۹۵ ،۱۶۳ ،۸۹
 ،4۵ ،4۳ ،4۱ ،۳۱  /11 4۳، ۵4؛   /1۰ 42۹، 4۳0؛ 
 ،۱0۱ ،۹۹ ،۹۷ ،۹۵ ،۸۹ ،۷۸ ،۷4 ،۷۳ ،۵۹ ،۵۸

2۱۸ ،۱۱۷ ،۱۱۶ ،۱0۹ ،۱02
تاریخ األئّمة: ۲/ ۵۵۶

 ،44۳  /۶ 424؛   /۲ اإلسالمی:  الّتمدن  تاریخ 
444

 ،۱۳۱ ،۱2۹ ،۱2۸ ،۱2۶ ،۱2۵ الثقات: 1/  تاریخ 
 ،۱4۹  ،۱4۸  ،۱4۷  ،۱4۶  ،۱۳۹  ،۱۳۷  ،۱۳۶  ،۱۳4
 ،۱۷۸  ،۱۷4  ،۱۷2  ،۱۶۷  ،۱۶۶  ،۱۶4  ،۱۶0  ،۱۵۶
 ،2۸2  /۶ 4۵۱؛   ،4۵0  /5 ۱۵۸؛   /۲ ۶۵4؛   ،۶۵۳
 ،۵20  ،4۶۸  ،۸۳  ،۷0  /۹ 4۶۸؛   ،۳۹0  /۷ 2۸۳؛ 

۵۳۱ ،۵2۸
تاریخ الحکماء: ۴/ 2۷۵

تاریخ الخلفاء: 1/ 42، ۵۱، ۵2، ۵۶، ۵۹، ۶4، 
 ،۱۱۷ ،۱۱۵ ،۱۱2 ،۱۱۱ ،۹۸ ،۹4 ،۸4 ،۷۳ ،۷۱ ،۶۷
 ،۱۵2  ،۱۵۱  ،42  /3 ۵۶۶؛   /۲ ۳22؛   ،۳۱۵  ،۱22

۱۵۵، ۱۷۸، 2۷۳، ۳0۹، ۳2۱، ۳۳۸؛ ۶/ ۷۸، ۱۵۷، 
۱۸2، 22۸، 2۳0، 2۸4، ۳۱۵، ۳۶۱، 400، 40۳، 4۱0؛ 
 ،2۳۱ ،2۱۵ ،۱۸۱ ،۱۷۶ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱۵۶ ،۱۵2 /۷
 ،402 ،۳۸۹ ،۳۸۷ ،۳20 ،۳0۸ ،2۸۸ ،2۸۱ ،2۵۹
444؛ ۸/ ۱0۱، ۱۳۶، ۱4۱، ۱44، ۱۹۶، 244، 2۵2؛ 
 ،4۱0  ،۳۸۹  ،۳۷۳  ،2۸0  ،2۵۷  ،24۵  ،22۶  /۹
4۷۳، 4۸4، 4۸۹، ۵۵۱، ۵۵۷؛ 1۰/ 22، 2۵، 4۳، 

4۳۵ ،4۱0 ،40۶ ،۳4۵ ،۳0۹ ،2۶۳ ،۵۸
تاریخ الخمیس: 1/ 4۳2؛ ۶/ 4۹۵، ۵04، ۵۱0، 
 ،۳0۸ ،2۳۸ ،2۳0 ،22۷ ،2۶ ،2۵ ،24  /۷ ۵۱۸؛ 
 ،۳۹۷  ،۳۹2  ،۳۵۸  ،۳۵4  ،۳۳۷  ،۳2۷  ،۳2۵
۳۹۸، 4۸2، 4۸۳، ۵2۵، ۵۳۷، ۵۳۸؛ ۸/ ۱0۳، 
 ،2۸0  ،2۵۷  ،24۵  ،20۱  ،۱۶0  ،۳۳  ،20  /۹ ۱۳۷؛ 
 ،4۸4  ،۳۸۹  ،۳۷۷  ،۳۷۶  ،۳۷۳  ،۳۳2  ،۳2۵

۵00؛ 11/ ۱24، ۱2۵، ۱۸4
تاریخ الّری: 5/ ۵۹۵
تاریخ الّشام: 1/ 2۱۶

الّتاریخ الّصغیر: ۷/ 4۸2؛ ۹/ 2۵
الّتاریخ الکامل: 1/ 22۱

تاریخ المدینه: ۸/ 2۵2؛ ۹/ ۱۵۹، ۳2۹
تاریخ الملک و اختالف الّدول: ۴/ ۷۷؛ ۶/ ۷۸
تاریخ الیعقوبی: 1/ 40۷؛ ۲/ ۸۱، ۹۱، ۱2۱، ۱4۱، 
۱۶۳، ۱۶۹، ۱۸۸، 22۵، 2۷0، 4۹۵، 4۹۷؛ 3/ 20، 
2۸۶، 4۱۱، 4۱2، 4۱۳؛ ۶/ ۱۷۵، 2۷۶؛ ۷/ ۵2۳، 
 ،20۵ ،۱۹۹ ،۱۹۵ ۵4۱، ۱0۷، ۱۳۱، ۱۳2، 2۸۱؛ ۸/ 
 /۹ 2۱0، 2۵۷، ۳۷۳، ۳۷4، 42۷، 4۳۸، 4۶۳؛ 

۱۹، 40، ۱0۳، ۱۸۸؛ 1۰/ ۳4۳، 4۱0
تاریخ الیمن: ۴/ ۵۷۸

 ،۹2  ،۹۱  ،۸۳  ،۷۹  ،۳0  ،2۷  /۲ بغداد:  تاریخ 
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 ،4۵۵  ،۳۷2  ،۱۷۸  ،۱۵۱  ،۱42  ،۱2۷  ،۱۱۷  ،۱0۸
 ،۵0۹  ،۵0۸  ،4۹۱  ،4۸۱  ،4۸0  ،4۷۷  ،4۷۶  ،4۶۱
۵۵۱، ۵۵۷، ۵۶۳؛ 3/ ۱4، ۱۵، ۳۵، ۳۸، 4۱، 4۷، 
 ،۱۸۶ ،۱۸2 ،۱۸0 ،۱۵۱ ،۱2۹ ،۱2۶ ،۱24 ،۵۵ ،۵۳
 ،2۹2 ،2۹۱ ،2۸۳ ،2۷۹ ،2۷۸ ،2۶۸ ،2۶۶ ،204
 ،۵۶4 ،۵۵۸ ،440 ،۳۸0 ،۳۷۹ ،۳۳۶ ،۳۳۳ ،۳۱2
۵۶۶، ۵۷۷، ۵۷۳، ۵۷۶، ۵۸4؛ ۴/ ۱۵۷، 2۶۷، 
2۹۵، ۳0۷، ۳4۶، ۳4۸، ۳۸۵، ۳۸۸، 4۶2؛ ۶/ 
 ،242  ،۱۷۳  ،۱44  ،۱42  ،۱24  ،۹4  ،۹۳  ،۹0  ،4۶
 ،۳۸4  ،۳۸۳  ،۳۸0  ،۳۷۵  ،۳۳4  ،2۸۷  ،24۷
424، 42۹، 4۶۱، 4۶۸، 4۷0، 4۸۱، 4۸2؛ ۷/ 2۵، 
 ،2۶۸ ،2۵2 ،24۵ ،2۱۷ ،۱۶4 ،۱۶۳ ،۱۶۱ ،۱4۱ ،۱2۶
 ،4۳۹ ،4۳۷ ،40۸ ،۳۳۹ ،۳2۱ ،2۹۶ ،2۹۵ ،2۶۹
440، 4۵2، ۵۳۳؛ ۸/ ۵۹، ۶0، ۷۷، ۸0، ۸۱، ۹۷، 
۱44، ۱۷4، 222، 242، ۳۸۵، ۳۹۶، 44۷؛ ۹/ 42، 
 ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۵۵ ،۳04 ،24۵ ،۸0 ،۷۶ ،۵4 ،4۵
 /1۰ 4۹۳، 4۹۷، ۵۳۵، ۵۶۹، ۵۷4، ۵۹0، ۵۹۵؛ 
 ،۱۷2  ،۱۷۱  ،۱۷0  ،۱۶2  ،۱4۵  ،۱۳۹  ،۱۱4  ،۳۱  ،۱۶
4۱۱؛   ،۳۳۳  ،۳2۷  ،22۳  ،2۱۸  ،20۶  ،۱۷۶  ،۱۷4
 ،2۳0 ،22۵ ،2۱۷ ،200 ،۱۶4 ،۱۵۵ ،۱۳4 ،۱0۱  /11

2۹۱ ،242 ،2۳۱
تاریخ بیهق: 5/ ۵۹0

تاریخ خوارزم: ۴/ 42۷
تاریخ طبرستان: 3/ ۹۷، ۵۵۳

تاریخ عرب: 3/ ۱۸
 ،۱۳۸  /۶ ۵۶۳؛   /5 الخّطاب:  بن  عمر  تاریخ 
 ،2۹۱  ،2۸۹  ،2۸2  ،2۵۸  ،2۳۱  ،۱۷4  ،۱۵0  ،۱44
 ،442 ،4۳۵ ،4۳۳ ،4۱۷ ،4۱0 ،40۱ ،۳۹۶ ،۳۷۸
 /11 ۵۹؛   /1۰ ۳۷2؛   ،۱۳۶  ،۱02  /۸ 4۷۸؛   ،4۷4

2۱۷ ،۱۸4

تاریخ قم: ۴/ ۷۶؛ ۶/ 42
تاریخ مختصر الّدول: ۶/ 442

تاریخ مدینة دمشق: 1/ ۷0، ۹۸، ۱00، 20۷، 20۸، 
 ،۳۸0  ،۳۷۷  ،۳۷۳  ،۳۵۹  ،۳۳۵  ،۳2۵  ،2۸0
 ،۵۳۸ ،۵۳۷ ،۵۱۹ ،۵۱۸ ،۵۱۷ ،4۹4 ،4۳۷ ،۳۹2
۵4۶، ۵4۷، ۵4۸، ۵۵2، ۵۵4، ۵۵۶، ۶۵۳، ۶۵4؛ 
 ،۱0۳ ،۹۸ ،۹۶ ،۹2 ،۸۸ ،۶۵ ،۵۷ ،۳۹ ،۳۵ ،۳0 /۲
 ،۳02  ،2۹4  ،۱۵۷  ،۱۵۱  ،۱۳۱  ،۱۱۸  ،۱۱2  ،۱۱۱  ،۱۱0
 ،4۷4 ،4۷۳ ،4۶۶ ،4۶2 ،4۵۷ ،4۵2 ،404 ،40۳
 ،۵۵۶ ،۵۵۱ ،۵۳4 ،۵۱۸ ،۵۱۱ ،۵۱0 ،4۸۷ ،4۸۳
۵۶۱، ۵۶4، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۹، ۵۷4، ۵۸۳؛ 
 ،۱۸0  ،۱۷۵  ،۱۷4  ،۱۵2  ،۱۵۱  ،۱2۵  ،۳۶  ،22  /3
 ،2۷۵  ،2۶۷  ،2۵2  ،2۵۱  ،244  ،۱۹2  ،۱۸۹  ،۱۸2
 ،4۱2  ،۳۷۹  ،۳۵۸  ،۳2۱  ،۳۱2  ،2۹۳  ،2۹2  ،2۹0
440، ۵42، ۵4۹، ۵۹۶، ۶0۷؛ ۴/ 4۳، ۶۵، ۱۹۵، 
۳۳۳، ۳۸۹، 4۷2، 4۷4، 4۷۹، 4۸0؛ ۶/ ۶۱، ۸۷، 
۹4، ۱۶0، 2۸۷، 420، 4۳۳، 4۳۸؛ ۷/ ۱2۷، ۱۶2، 
 ،2۳4 ،22۸ ،22۶ ،20۸ ،۱۷۷ ،۱۷۵ ،۱۷4 ،۱۶۳
 ،۳۹4 ،۳۸۷ ،۳۷۳ ،۳۶0 ،۳۵۸ ،۳۳۵ ،۳2۱ ،۳20
 ،4۸2 ،444 ،4۳۳ ،424 ،40۱ ،400 ،۳۹۸ ،۳۹۶
 ،۱02 ،۹2 ،۸۷ ،۶۱ 4۹۵، ۵۳2، ۵۳4، ۵۳۸؛ ۸/ 
 ،۳۸4 ،۳۷۹ ،۳۷۸ ،۳۶۳ ،۱۳۸ ،۱۳0 ،۱2۹ ،۱2۳
۳۸۷، 404، 40۹، 4۱۵، 42۹؛ ۹/ 2۱، 22، 2۹، 44، 
 ،۱42 ،۱۳۶ ،۱۱۱ ،۱00 ،۹۹ ،۷۹ ،۷۸ ،۷۶ ،۵2 ،4۵
 ،2۳۶ ،22۶ ،20۵ ،۱۹۸ ،۱۹۷ ،۱۶۳ ،۱۶2 ،۱۶۱ ،۱۵4
 ،4۶4 ،4۵۵ ،۳۷۳ ،۳2۵ ،۳۱۵ ،2۵۷ ،2۵4 ،24۷
 ،۵۵۷ ،۵۵۱ ،۵۱۱ ،۵۱0 ،4۹4 ،4۸۶ ،4۷۳ ،4۶۵
۵۸۸، ۵۹0، ۵۹۹؛ 11/ 2۹، ۳4، 40، 4۳، 44، ۶0، 
 ،۱44 ،۱4۳ ،۱۳4 ،۱۳2 ،۱۳0 ،۹۷ ،۹۶ ،۹۵ ،۸0 ،۷2
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 ،۱۸۱  ،۱۷۹  ،۱۷۸  ،۱۷۷  ،۱۷۶  ،۱۵۹  ،۱۵۷  ،۱۵۶
2۹۱ ،224 ،2۱۳ ،2۱2 ،۱۹۸ ،۱۹2 ،۱۹0

تاریخ مزار شریف: ۹/ ۵۸0
تاریخ مصر الحدیث: ۴/ 4۹۸، ۵22

تاریخ مصر: 1/ ۳4، ۶۳۷؛ ۴/ ۱۸0
تاریخ نگارستان: ۶/ 44

تاریخ نیسابور: 1/ 20۵؛ 3/ 20۵
تاریخ یمن: ۲/ 4۱۸

 ،4۱  /۴ اإلسالم:  لعلوم  الکرام  الّشیعة  تاسیس 
2۶۷ ،۵۸

تأویل األرواح: ۴/ 444
 /5 ۱۷4، 4۳0؛   /3 الحدیث:  ِف 

َ
مختل تاویُل 

۵4۱
ه: ۸/ ۱۳۵

ّ
تبصرة األدل

تبصرة العوام: 3/ 22۳، 4۷۹؛ 5/ ۵۹۱
تبصرة المبتدی: ۹/ ۳۷4، ۵2۹، ۵۳2،

الّتبصیر: ۹/ ۱42
کنز الّدقائق: ۶/ ۳0۶،  تبیان الحقائق فی شرح 

۳2۹
الّتبیان فی تفسیر القرآن: 3/ ۱۵۸

تبییض الّصحیفه: ۲/ ۱۶0
تتّمة المختصر فی أخبار البشر: 1/ 2۳0

 ،۱2۶  ،۱2۵  ،۸۹  ،۷۸  /۴ الّدهر:  یتیمة  تتّمة 
،۳۳۶

تتمیم الّطبقات: 11/ 2۶
تتمیم أمل اآلمل: ۴/ ۱۵۸؛ 5/ ۶۳0، ۶۸2؛ ۶/ 

۶۶؛ ۷/ ۹4؛ 11/ ۳۵2، ۳۷2، 44۱، ۵0۹
تجارب الّسلف: ۲/ ۵۹؛ ۴/ ۱2۸؛ 5/ 24؛ ۶/ 

4۳
الّتجارب: 1/ 204

الّتجرید: 1/ ۳۸، 240، 444، ۵۷2، ۵۸۳؛ 3/ 
24۵؛ 5/ ۱۶۱

تحت رایة الحق: 3/ 4۶۳
تحذیر الخواص: 5/ ۳44، ۳۵۵؛ ۸/ ۱4۹

تحریر األحکام: 3/ 4۵۸
تحریر الّدالالت الّسمعیه: 1۰/ ۵۳4

الّتحریر الّطاووسی: ۲/ ۵2۱
الّشریعه:  و تحبیر مسائل  الّشیعة  تحریر وسائل 

4۹2 /11
تحصیل المنافع: ۶/ 2۱

هب: 1/ ۵۷۳
ّ

تحصیل عین الذ
تحفة األبرار فی مناقب األئّمة األطهار؟مهع؟: ۶/ 

4۳؛ 11/ ۳2۱، ۵2۶
الّتحفة اإلثناعشرّیه: 1/ ۵۸۵، ۵۸۷، ۵۹۳؛ ۶/ 

40
تحفة األحّباء من مناقب آل العباء: ۴/ 4۸؛ ۶/ 

۱0۳
تحفـة األحباب: ۴/ 4۹0، ۵22

الّتحفة األحمدّیه: ۲/ ۳42
تحفة اإلخوان: 5/ ۶۱4

تحفة األخیار فی إثبات نجاة المختار: ۲/ ۵24
تحفة األخیار و کشف االسرار: 11/ 4۶۷

تحفة األزهار: ۴/ 2۶۷، ۳۸۶، 4۹۵؛ ۶/ ۳4
تحفة األشراف بمعرفة األطراف: 1/ 22۸

تحفة ااُلمراء فی تاریخ الوزراء: 3/ ۶0۵
تحفة الباری علی صحیح البخاری: ۷/ 2۶۷، 

2۶۸؛ 1۰/ 40۷
الّتحفة الّرضوّیة فی شرح الّصحیفة الّسّجادّیه: 

۳۸2 /11



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 12( 1۸۶

الّتحفة السعدّیه: ۶/ 20
تحفة الّسالطین: ۶/ 4۵

تحفة العلیل: 5/ ۵۹۳
تحفة المجالس: ۶/ 4۵

الّتحفـة المختارة فی الّرّد علی منکر الّزیاره: 5/ 
۱۳۱

تحفة المؤمنین: 11/ ۳۷۹
التحفة الناصریه: ۷/ 4۵

و  العجم  عراق  قبلة  فی  اإلیمان  اهل  تحفة 
خراسان: 11/ ۳۳۹

الهجره: 5/ ۱۷0،  دار  تاریخ  فی  الّنصرة  تحقیق 
2۱۶ ،200

تخریج األحیاء: 11/ 2۳۱
الّتدوین فی أخبار قزوین: ۶/ ۱۱۵

الّتذکار: 5/ ۵۶
تذکرة األبرار: 1/ 244؛ ۶/ ۱0۵، ۱۱۱

تذکرة الحّفاظ: 3/ ۱۹۸، ۳۱0؛ ۴/ 2۸۵؛ 5/ 44، 
 ،2۸۷ ،۱۳۸ ،۶0 ،۵۹ ،۵۷ ،۵2 ،۵۱ ،4۹ ،4۸ ،4۷
 ،40۷ ،404 ،۳۹4 ،۳۷۶ ،۳۵2 ،۳۳۹ ،۳2۵ ،۳0۱
40۸، 4۳۷، 44۷، 44۸، 4۷۶، ۵00، ۵۱۱؛ ۶/ ۹۳، 
 ،4۳۸  ،4۳۷  ،۳۹4  ،2۹۹  ،2۸۹  ،۱۹۶  ،۱2۱  ،۹۶
4۸۱، ۵۱4؛ ۷/ ۱۵۱، ۱۶2، ۱۶۳، ۵۳4؛ ۸/ ۶۷؛ 11/ 

2۷4 ،2۱0 ،۱۸۹ ،۱۷۶
 ،۳4۹  ،۳2۵  ،۳22  ،۱۳۶  /1 الخواّص:  تذکرة 
 ،۵۸۵ ،۵۷۱ ،4۹2 ،4۶4 ،4۱۶ ،40۸ ،400 ،۳۹۸

۶۵۷ ،۶۵2 ،۶۳۸ ،۶۱0 ،۶00
 ّتذکرة الشعراء: 11/ ۳۷2

تذکرة الموضوعات: 1/ 24۷؛ ۶/ ۷4؛ ۹/ ۵۱2
الّتذکرة بأحوال الموتی و امور اآلخره: 3/ 20۵

تذکرة خواّص األّمه: 1/ ۶۳۹؛ ۲/ ۶۱، ۷2، ۸۶، 
 ،۱۸۹ ،۱۱۷ ،۱0۶ ،۱04 ،۱0۱  ،۱00  ،۹۶ ،۹۱ ،۹0  ،۸۷
 ،2۵۱ ،24۸ ،240 ،22۶ ،2۱۱ ،20۷ ،۱۹۸ ،۱۹۳ ،۱۹2
 ،۱42  ،۱۳4  /۹ ۵۵0؛   ،۵4۳  ،4۶4  ،4۶۳  ،2۸۳
 ،۱۵۳  ،۱۵2  ،۱2۶  ،۳۸  ،۳۷  ،۱۵  /3 ۱۶4؛   ،۱۶۱
 ،202 ،۱۸4 ،۱۸۳ ،۱۸2 ،۱۸0 ،۱۷۹ ،۱۷۷ ،۱۶۹ ،۱۶۵
 ،۳0۷ ،۳00 ،2۸۶ ،2۸۱ ،2۷۸ ،2۷۷ ،2۷۵ ،24۵
۳۱0، ۳2۸، ۳4۱، ۳42، 4۱2، 4۱۳، ۵۷۹، ۵۸0؛ ۴/ 
۹۳، ۹4؛ ۶/ 4۱، ۹4، ۱۱۶، ۱2۵، ۱4۸، ۱۶۵، ۱۶۶، 
۱۸4، ۳۶۸، 4۶۵، 4۹۹، ۵۱4، ۵۱۵، ۵۱۸؛ ۷/ 2۵، 
 ،۵4۱ ،۵۳۳ ،۵۳2 ،۵2۶ ،۳۳۹ ،۳۳۶ ،۱۶0 ،۱۱۹
۵42؛ ۸/ 40۳؛ 1۰/ 20۵، 2۵۹، 2۶0، ۳۹۷، 404؛ 

2۹ /11
الّتذکرة فی الفقه: 5/ ۱۸۷

الّتذکرة فی الفوائد الّنادره: 11/ ۵0۶
الّتذکره )ابن  عراق(: ۴/ 4۶۶

الّتذکره )ابن  مکتوم حنفی(: ۲/ ۷2
الّتذکره )شیخ علی حزین(: 11/ ۵0۸

تراجم الحکماء: ۶/ 442
 ،۵4۶ ،۵۳۸ ،۵۳۷  /1 الجوامع:  جمع  ترتیب 

۵۵۷ ،۵۵۵ ،۵۵4 ،۵4۸ ،۵4۷
ترجمان الّضمیر فی مدح الهادی البشیر: ۶/ ۷4

الّترجمان فی معانی الّشعر: 3/ ۵۳۳
۹۸؛  ابی طالب؟امهع؟: 1/  بن  اإلمام علّی  ترجمة 

۷/ 24۶ ؛ ۸/ ۹2
ترجمة فصل الخطاب: 1/ 2۵۳

ترجمۀ اإلثنی عشرّیات الّصالتّیة و الّزکاتیه: 11/ 
۳۹0

ترجمۀ الّصواعق المحرقه: 1/ ۶0۳
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ترجمۀ الکشکول: 11/ 400
بن  علّی  بن  محّمد  شیخ  اربعین  شرح  ترجمۀ 

خاتون عاملی: 11/ ۳۸۵، ۳۹0، ۳۹۱
ترجمۀ علّی بن ابی طالب؟امهع؟: 3/ ۱۵۳

ة فی معرفة األئّمه: 1/ 4۹۸ ترجمۀ َکشف الُغّمَ
جمال الّدین  )آقا  الفالح  مفتاح  ترجمۀ 

خوانساری(: 11/ ۳۹۸
ر محّمدجعفر 

َ
ترجمۀ مفتاح الفالح )سّید ابوُمَظّف

حسینی(: 11/ ۳۹۸
محّمد  صدرالّدین   

ّ
)مال الفالح  مفتاح  ترجمۀ 

تبریزی(: 11/ ۳۹۸
۶۵۹، ۶۶0، ۶۶۱؛ ۲/  الّترهیب: 1/  و  الّترغیب 
۱۸۹، 2۶۶، 2۶۹، 2۷0، ۳۹۳؛ 5/ 4۵، 4۹، ۱42، 
 ،42۳  ،۳۷۹  ،2۵۹  /۶ 2۵۱؛   ،2۵0  ،24۹  ،24۸
424، 42۵، 42۶، 42۸، 4۳0؛ ۸/ ۱24، 240، 24۱، 
242، 24۳، ۳2۷؛ ۹/ ۱۱۳، 4۳0، 4۳۱؛ 1۰/ 2۸۳، 
2۸4، 2۸۸، 2۹2، ۳۳2، ۳۳۳، 4۱۱؛ 11/ ۱0۵، ۱۵0، 

۱۵2 ،۱۵۱
ترکات حشرّیه: 5/ ۶20

تزیین األسواق: ۴/ 4۶۷
تسدید العقائد: 3/ 24۵

الّتسهیل لعلوم الّتنزیل: 1/ ۵۶۸؛ 3/ 24۶؛ ۶/ 
۳۷۷؛ ۷/ 2۸۹، ۳۱۶، ۳4۸؛ ۸/ ۱۷، ۱۱4، ۱4۶، 

2۸۹، ۳4۸، 42۳؛ ۹/ 2۱، 4۶، 4۷، 4۸؛ 1۰/ ۱24
 ،۳۸۶  ،۳۸2  ،۳۸۱  ،۱0  /11 ک:  األفال تشریح 

۳۹2 ،۳۹۱ ،۳۹0
تشنیف اآلذان: 1/ 2۷0، ۵۱۶

تشیید المطاعن: 11/ ۱۳2
الّتصریح: 1/ ۵۸0

الّتفّوه  و  الخطور  عن  سان 
ّ
الل و  الجنان  تطهیر 

بثلب معاویة بن ابی سفیان: 3/ ۳۸۸، ۳۸۹؛ ۶/ 
 /1۰ 40۸؛   ،۳۸۸  ،۳۸۷  ،۳۸۵  ،۳۷۸  /۸ ۱02؛ 

22۵، ۵۸۳؛ 11/ ۱۶۵
تعالیق اآلثار: ۸/ 244

التعالیق: ۹/ ۸2؛ 1۰/ 2۱۹، 220، 22۱
الّتعظیم و المّنة فی أّن أبَوی رسوِل اهلل فی الجّنه: 

3/ 20۷؛ ۷/ ۵۳4، ۵4۱؛ ۸/ ۳۸
تعلیق اإلجابه: ۶/ 2۷۳
تعلیق المفتاح: 11/ 204

تعلیق خالف الفقهاء: ۴/ 2۹0
تعلیقات علی الّصحیفه: 11/ ۳۳۹

الّتعلیل: ۴/ ۷۷
الّتغریب فی الّتعریب: 5/ ۵۹2

تفریح األحباب بمناقب اآلل و األصحاب: ۶/ 
۱0۹

 ،2۶0  /11 عبدالقادر:  ترجمة  فی  الخاطر  تفریح 
2۹۱ ،2۷۱ ،2۶4 ،2۶۳

الّتفسیر )ابن  مردویه(: 1/ ۳۹۳، 4۵۸؛ ۷/ ۱۳۶
الّتفسیر )َخفاجی(: 1۰/ ۱2۵

الّتفسیر )عبداهلل بن سعید ِکْندی کوفی(: 1/ ۱۸0
تفسیر )عثمان بن محّمد بن ابوَشیبه(: 1/ ۱۷4

 ،۵۵2  /۷ ۳0؛   /۲ ابراهیم(:  بن  )علّی  الّتفسیر 
۵۵۵ ،۵۵۳

الّتفسیر )عّیاشی(: ۲/ ۳0
الّتفسیر )فرات بن ابراهیم کوفی(: 1/ 404، 4۷4، 

4۷۹
الّتفسیر )فیروزآبادی(: 1/ ۵۶۸

الّتفسیر )وکیع(: ۷/ ۵۶۹
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تفسیر الّتکمیل: 1/ 2۷۹
ْین: 1/ ۵۷۱، ۵۷4، ۶04

َ
تفسیر الجالل

ابن  َکثیر: 1/ ۳۷،  العظیم / تفسر  القرآن  تفسیر 
 ،4۷2  ،40۱  ،۳۹۹  ،۳۹2  ،۳۸۷  ،۳۵4  ،2۱2  ،۹۸
۶۶۳؛ ۲/ 2۹، ۹۶، ۸۸، ۹۸، 4۳۶؛ 3/ 22۷، 2۵0، 
 ،۱۳۶  /۶ 4۹۱؛   ،4۸۹  ،۳۱۷  ،2۵۵  ،2۵۳  ،2۵۱
 ،۳۷2 ،۳4۵ ،۳2۶ ،2۹۳ ،2۸4 ،۱44 ،۱۳۹ ،۱۳۸
 ،۳4۸  ،2۸۹  ،۱۷0  ،۱4۶  ،۱4۵  ،۱۳۸  /۷ ۵۱۱؛ 
 ،۱۵۸  ،۱۱4  ،۱۱۳  ،۹4  ،۹2  ،۱۷  /۸ 4۷0؛   ،۳۷۵
 ،۳۳۷ ،۳۳۶ ،۳2۹ ،۳2۸ ،۳۱۱ ،۳0۸ ،۳0۷ ،2۹2
 ،۳۸۱ ،۳۵2 ،۳۵۱ ،۳4۷ ،۳4۵ ،۳42 ،۳40 ،۳۳۸

422؛ ۹/ 2۱، 4۶، 4۷، 4۸، ۵0۷؛ 1۰/ ۶0
تفسیر المنار: 1/ ۵۹، ۶0، ۹۸، ۳۸۱، 4۱4؛ 3/ 

۳۹۹، 400، 44۹؛ ۶/ ۵0۵، ۵۱0؛ ۸/ ۳۳2
تفسیر شاهی: 1/ 2۵4، ۳۷۸، 4۱۳، 4۷۱

الّتفسیر و العبر: ۷/ 2۵
الّتفصیل فی الّتفضیل: 11/ ۳00

تفضیل ابی نواس علی ابی تّمام: ۲/ ۵۱۷
تفضیل األنبیاء علی المالئکه: ۴/ ۳۸0

الّتقدیم: ۶/ ۶۹
4۷۳؛  المسانید: ۲/  ترتیب  و  تقریب األسانید 

۳۵0 ،۳4۵ ،۳44 ،۳4۱ ،2۱2 ،۳۶ /3
تقریب األصول: ۴/ ۳۸0

تقریب الّتهذیب: 1/ ۷2، ۱2۵، ۱2۶، ۱2۸، ۱2۹، 
 ،۱4۳ ،۱42 ،۱40 ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱۳4 ،۱۳۱ ،۱۳0
 ،۱۶۹ ،۱۶۸ ،۱۶2 ،۱۵۹ ،۱۵۶ ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱4۷ ،۱4۶
۱۷0، ۱۷۱، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۸۸، ۱۸۹، 24۷، ۳۱۶؛ 5/ 

۹۳
تقریب المرام فی شرح تهذیب الکالم: 3/ 24۷

تقریظ الّدفاتر: 3/ ۵04
التقفیة فی شرح التنبیه: 5/ ۱۷۱

تقویة اإلیمان: 11/ ۱۶۵
تقویم المحسنین: ۶/ 44

تکملة اإلستیعاب: 1/ 444
تکملة الجامع العّباسی: ۶/ 44

 /11 ۳۸۷؛   ،۱2۹  /۴ ۱۱۶؛   /3 الرجال:  تکملة 
۳۷2

تکملة الّسیف الّصقیل: 5/ ۱۳2، ۱۳۵، ۱۸۶
تکملة الغرر: ۴/ ۳۷۹
تکملة المعتبر: ۶/ 20

 ،2۷۳  /۴ ۵۱۸؛   ،۵0۹  /۲ اآلمل:  أمل  تکملة 
۳2۷؛ 11/ ۳۱۹، ۳20، ۳۷2، ۵2۳، ۵2۷

تلبیس ابلیس: 11/ 2۵0
َکواشی(:  الّتلخیص )احمد بن یوسف شیبانی 

۶04 /1
الّتلخیص )کفعمی(: 11/ ۳2۱

تلخیص األقوال: ۴/ ۵۸
تلخیص البیان عن َمجاز القرآن: ۴/ 2۸۹

الّرافعی  احادیث  تخریج  فی  الحبیر  تلخیص 
الکبیر: 1/ ۵۳۶

تلخیص الّشافی: ۲/ ۷۵؛ ۷/ ۱۱۷
تلخیص المتشابه: 3/ 20۱

تلخیص المستدرک علی الّصحیحین: 1/ ۱۹۹، 
 ،۵۵۶ ،۵۵4 ،۵۵۳ ،۵4۸ ،۵4۶ ،۵۳۷ ،20۱ ،200
۶۵4، ۶۵۵؛ ۲/ 2۳، 2۵، 2۶، 2۸، 2۹، ۳۶، ۷۹، 
 ،4۵۶  ،4۵۵  ،2۶۹  ،2۶۸  ،۱۸۸  ،۱۱۳  ،۱۱0  ،۱0۸
 ،4۱۳  ،۳۷۸  ،22۳  /5 ۳۶۸؛   /3 4۸2؛   ،4۷۶
 ،۱44  ،۱42  /۶ ۵۶۸؛   ،۵2۱  ،4۸۵  ،4۸۳  ،4۶4
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 ،24۵  ،۱۸4  ،۱۵۷  ،۱4۷  ،2۶  /۷ 2۸۳؛   ،2۳۳
 /۸ 4۵۳؛   ،4۵2  ،4۵۱  ،4۵0  ،42۱  ،۳۹4  ،۳۳۶

4۸، ۱4۱؛ ۹/ 4۶4، 4۷۵؛ 11/ 2۷4
تلخیص المقال: ۴/ ۵۸

تلخیص جامع األصول: ۶/ 42۳
الّتلخیص من فصول الّشعرانی: 5/ ۵۹۳

تمام المتون: 1/ ۵4۱؛ 5/ ۱04، ۵۷۶؛ ۷/ 20۹؛ 
۳۳0 /۹

تمّدن اسالمی: 3/ ۱۹
تمّدن شرق: 3/ ۱۸

تمّدن ها: 3/ ۱۹
تملیح البدیع بمدیح الّشفیع: ۶/ ۷۱

الّتمهید )ابوعمر(: ۸/ ۱2۸
 /5 4۵۸؛   ،۳۸  /1 الّدین:  أصول  فی  الّتمهید 
 ،۱۱۱ ،۱0۹ ۱۹۳، ۳۵۶، 4۸4؛ ۷/  ۵۶۶؛ ۶/   ،۵۵۵
۱4۹، ۱۸۳، ۱۹0، 20۳، 2۱۳، ۳2۱، ۳۳۱؛ ۸/ 44۸؛ 

۹/ ۱4۸؛ 1۰/ 2۳، 2۵، ۵20
الّتمهید فی الّرّد علی المذاهب: 1/ 202

الّتمهید فی بیان الّتوحید: 1/ ۶4۶
الّتمهید لما فی الموّطأ )ابن   عبدالبّر(: ۷/ ۳۷۱، 

4۶0
تمهیدات المدّونة الکبری: ۹/ 444

 ،2۶۷  ،۱۸۹  /۲ الخبیث:  من  الّطّیب  تمییز 
2۶۸، 4۹۳؛ 3/ ۱۵0، ۱۵۵، 20۹؛ 5/ ۱44، ۱۵۱؛ ۷/ 

2۶۸؛ ۸/ 4۸4
الّتنبیة و اإلشراف: 1/ ۳۳۷، 4۸0

الّتنبیة و الّرّد علی اهل األهواء و البدع: 1/ 4۸۶؛ 
۸/ ۱۱۹؛ ۹/ ۵۸۶؛ 1۰/ ۵۳4؛ 11/ 2۳۶

تنبیه الّراقدین: 11/ 4۶۸

تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین: ۴/ 2۷۶؛ 11/ 
۳۸۷

تنبیه المغتّرین: 11/ 2۹۱
تنزیل اآلیات علی الّشواهد من األبیات: 1/ ۵۷4

تنزیه األنبیاء: ۴/ ۳۸0
تنزیه الّشریعة عن األخبار الّشنیعه: ۶/ ۱0۱، ۱۱۶

تنزیه المعصوم عن الّسهو و الّنسیان: 11/ 4۹2
تنقیح المقال: ۲/ ۳42، 44۸؛ 3/ ۱۱۶، 40۵، 
۵۱۹، ۵۶۶؛ ۴/ ۵۸، ۱2۹، ۱۵۸، 22۷، 2۶۷، 2۸2، 

۳۸۷؛ 5/ ۵۹0؛ 11/ ۳4۵، ۳۷2
تنویر األبصار: 3/ 2۱۷

تنویر الحوالک: ۶/ 2۹۱، 4۷۵
تنویر العینین: 1/ 2۵۹

تهافت الفالسفه: 5/ ۵۹۳
تهذیب اآلثار: 1/ ۳۱4، ۵۱۷، ۵۱۸؛ ۶/ ۹۱، ۹۹، 
۱۱۱، 2۳۵؛ ۸/ 4۸4، 4۸۶، 4۸۷؛ ۹/ 4۹، ۵۱؛ 1۰/ 

۵2۳ ،22
۱۳۱، 42۱، 4۵۸، ۵۱۷؛   /3 األحکام:  تهذیب 

4۳ /۶
2۷2؛  224؛ ۲/  غات: 1/ 

ّ
الل و  تهذیب األسماء 

3/ ۳۶؛ ۶/ ۵۱4؛ ۸/ 244
تهذیب التاریخ: ۴/ ۷۶

تهذیب الّتهذیب: ۲/ ۳0، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱22، ۱42، 
۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶0، 2۸2، ۵۶۶؛ 3/ ۳۹، 2۷0؛ 
 ،2۸۳ ،2۸2 ،2۵۹ ،۱۹۷ ،۱۹۶ ،۹۸  /۶ 4۶0؛   /۴
 ،۱2۵  /۷ 4۸۷؛   ،4۳۱  ،4۳0  ،۳۵۱  ،۳2۹  ،2۸4
 ،۱۶2  ،۱۵۷  ،۱۵۵  ،۱۵4  ،۱۵۳  ،۱۳۸  ،۱۳۶  ،۱۳4
 ،۳۹۹ ،۳۹۶ ،۳۹۵ ،۳۹4 ،۳۹۱ ،۳۹0 ،۳۳۹ ،۳۳۶
 ،44۵ ،442 ،44۱ ،42۸ ،42۳ ،42۱ ،4۱0 ،40۹ ،400
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44۷، 44۹، 4۵4، 4۵۶، 4۵۷، 4۶0؛ ۸/ ۱۹، ۵۹، 
 ،۱۳۹ ،۹۹ ،۹۸ ،۹۷ ،۸۸ ،۸۵ ،۸۳ ،۸۱ ،۷۷ ،۶۹
۱۵0، 22۱، 222، 2۳۵، ۳2۶، ۳۶۳، 40۹، 42۵؛ ۹/ 
 ،۳04 ،۱24 ،۹۸ ،۸4 ،۸۳ ،۸0 ،۷۹ ،۷0 ،44 ،2۶
 ،4۵۹ ،4۵۳ ،4۵2 ،4۱۸ ،4۱۶ ،4۱۵ ،۳۷۷ ،۳۷۶
 ،4۹2 ،4۸۸ ،4۸4 ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۷۱ ،4۶۵ ،4۶2
 ،۵۱۹  ،۵۱۵  ،۵۱4  ،۵۱۳  ،۵۱2  ،۵0۱  ،4۹۸  ،4۹4
 ،۵4۵ ،۵44 ،۵۳۶ ،۵۳4 ،۵۳۱ ،۵2۸ ،۵2۶ ،۵2۱
۵4۹، ۵۵0، ۵۷0، ۶00؛ 1۰/ ۱۱4، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۸، 
 ،۱۶۷  ،۱۵۵  ،۱۵۳  ،۱۵2  ،۱۵۱  ،۱4۸  ،۱4۵  ،۱44
 ،22۱ ،220 ،2۱۹ ،2۱۸ ،۱۸۷ ،۱۸۱ ،۱۸0 ،۱۷۸ ،۱۷۵
 /11 ۵۸۶؛   ،۵۸4  ،۵۷۹  ،۵۵۷  ،442  ،4۱2  ،2۸0
 ،۱۵۶ ،۱4۵ ،۱4۳ ،۱۳۹ ،۱۳۷ ،۱۳۶ ،۱۳۳ ،۱۱۸ ،40
 ،۱۹4 ،۱۸۹ ،۱۸2 ،۱۷۶ ،۱۷۱ ،۱۶۹ ،۱۶0 ،۱۵۹ ،۱۵۷

۳۳۵ ،۳۳۱ ،2۱2 ،20۳ ،۱۹۵
تهذیب الّطالب: 5/ ۱۶۱، ۱۷2، ۱۹۱

تهذیب الّطبع: 3/ ۵04
تهذیب الکامل: 5/ ۵۵۸؛ ۷/ ۱۶۶

تهذیب الکمال فی أسماء الرجال: 1/ ۵۱، ۵۷، 
 ،22۸ ،20۸ ،۱۷0 ،۱4۸ ،۱۳۶ ،۱2۵ ،۸4 ،۸۳ ،۶۱
2۹۶، ۳۳۵؛ 3/ 2۷0؛ ۶/ ۹۶؛ ۷/ 40۸؛ ۹/ 4۱۸، 
4۳۹، 4۵۳، 4۶۵، 4۶۸، 4۸۳؛ 11/ ۳0، ۷۹، ۱۵۶، 

۳۳۵ ،۳۳2
تهذیب الّنحو: 11/ ۳۸۸

تهذیب دیوان األدب: ۴/ 42۷
الّتهذیب فی الفقه: 1/ 2۱2؛ 11/ 4۷2

تورات: 1/ ۶۶۱؛ 3/ ۱۳۶؛ ۴/ 20۱؛ 5/ ۸۷، ۸۸، 
 ،44۱  ،2۸۵  ،22۶  ،2۱۶  ،۶۱  ،2۶  ،24  /۶ ۶4۶؛ 
442، ۵4۶، ۵۶4؛ ۷/ ۶۱، 2۵۶، 2۵۷، ۳02، ۳۹۹، 

400، 4۹4؛ ۸/ ۱۱۶، 2۶4؛ 11/ ۶، ۱۹۱، 220، ۵04، 
۵۳۵

الّتوّصل بالبدیع إلی الّتوّسل بالّشفیع: ۶/ ۶۸
توضیح الّدالئل علی ترجیح الفضائل: 1/ ۳۹۸، 
 /۹ ۹۵، ۹۸، ۱۱4، ۱۱۵؛   /۶ ۶۳؛   /5 4۸۶، ۵۷۱؛ 

4۷0
توضیح المشتبه: 1۰/ ۱۷۹

توضیح المقاصد: 11/ ۳۸۶
تیسیر المطالب الّسنیة بکشف اسرار المواهب 

دّنیه: ۶/ ۱0۶
ّ
الل

 ،244  /1 األصول:  جامع  إلی  الوصول  تیسیر 
 ،2۷۸  ،۱۷۷  /3 ۳۹۳؛   /۲ ۶۵۹؛   ،۶۵۸  ،4۷2
۳4۱؛ 5/ ۹۱، ۹۳، ۵۵۷، ۵۶0؛ ۶/ ۱2۳، ۱۳2، ۱۳۶، 
 ،2۶۷ ،2۶۳ ،2۶0 ،24۸ ،24۷ ،۱۸0 ،۱۷۳ ،۱4۸
 ،۳۸2 ،۳۷2 ،۳24 ،۳0۳ ،۳02 ،2۹۵ ،2۷2 ،2۶۹
۳۸۳، ۳۸4، ۳۸۶، 4۱۷، 4۱۹، 42۸، 4۵۸، ۵۱0؛ 
۷/ ۱0۵، ۱0۹، ۱۱0، ۱۱۱، 2۱۹، 2۶۸، ۳۱۶؛ ۸/ ۱2۸، 
۱۵۸، 224، 2۷4، 2۷۵، ۳2۶، ۳2۹؛ ۹/ 2۵، 2۷، 
 ،۱۸2  ،۸۶  ،۸۵  ،۸2  ،۶۷  ،4۶  /1۰ ۵۱؛   ،4۹  ،44

۵۵۱ ،420 ،4۱۹ ،۳2۱ ،2۸۸
الّتیسیر فی شرح الجامع الّصغیر: ۶/ ۱0۳

ثبت الّشیخ األمیر الکبیر: 1/ 2۶۶
الّثری: 3/ ۱0۵

الثغور الباسمه: 3/ 2۶۷
 ،۱۳۱ ،۱2۹ ،۱2۸ ،۱2۷ ،۱2۶ ،۱2۵  /1 الّثقات: 
 ،۱4۳  ،۱4۱  ،۱40  ،۱۳۹  ،۱۳۸  ،۱۳۷  ،۱۳۶  ،۱۳4
 ،۱۶۱ ،۱۶0 ،۱۷۹ ،۱۷۸ ،۱۵۶ ،۱4۹ ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱4۶
 ،۱۷0 ،۱۶۹ ،۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱۶۵ ،۱۶4 ،۱۶۳ ،۱۶2
 ،۱۷۹  ،۱۷۸  ،۱۷۶  ،۱۷۵  ،۱۷4  ،۱۷۳  ،۱۷2  ،۱۷۱



1۹1 فهرستنمایگان:نگاشتهها

 ،۳۱۵  ،۱۹0  ،۱۸۹  ،۱۸۸  ،۱۸۵  ،۱۸4  ،۱۸۳  ،۱۸0
۳۵۸، ۶۵۳، ۶۵4، ۶۵۵؛ ۲/ ۱۵۹، ۱۷۹؛ 3/ 2۹۳، 
 ،۱۵۳  ،۱2۷  /۷ 2۸۳؛   ،2۸2  /۶ 4۶0؛   /۴ ۳02؛ 
۳۹0، ۳۹4، ۳۹۵، 42۸، 4۵۳، 4۵۵، 4۶۸؛ ۸/ 
۱۹، ۸۱، ۱۵0، ۳0۱؛ ۹/ ۷0، ۷۸، ۸۳، ۱2۳، ۳۷۷، 
4۱۵، 4۵2، 4۶۸، 4۹۶، ۵۱۵، ۵2۸، ۵۵0، ۵۷0؛ 
1۰/ ۱۱4، ۱4۳، ۱44، ۱4۵، ۱۶۷، 20۷، 22۱، ۵۸۶؛ 

۱4۵ ،۸۱ /11
ثمار القلوب: 1/ 4۳، 20۵، ۳۷۸، 44۹؛ ۲/ ۶۶، 
۱۷۶، 2۸۷، ۵42؛ 3/ ۸۸، ۱04، ۵0۳، ۵04، ۵0۶؛ 
۴/ ۳۵، ۵۷، ۱۸۵، ۱۸۶؛ ۷/ 24۹، ۳۱۱، ۳۱2؛ ۸/ 

40۳؛ 1۰/ ۳۳، ۳0۳، 4۵4
ثمرات األسفار إلی األقطار: 11/ ۵۷2

 /۷ 4۶۶؛   /۴ ۱۹2؛   ،۱۸۹  /۲ األوراق:  ثمرات 
۵۵۶ ،۵2۵

 /1 البدرّیه:  الّصحابة  أسماء  فی  البهّیة  الّثمرة 
2۵۹

ثواب األعمال: ۲/ ۳۶0
الّثواب: ۲/ 4۶۶؛ ۸/ ۵۷2

 ،۱۱2  ،۱00  ،۹۸  ،۹4  ،۸4  /1 األحادیث:  جامع 
۱۱۵؛ 3/ ۳۱۱، ۳2۷، 4۹۱؛ ۷/ 24، ۳۳۷

جامع األصول فی احادیث الّرسول: 1/ 2۱۹؛ 3/ 
244؛ 5/ ۹۱؛ ۶/ ۹0، ۹2، ۱2۳، ۱۳2، ۱۳۶، ۱۷۳، 
 ،2۷2 ،2۶۹ ،2۶۷ ،2۶۳ ،2۶0 ،24۸ ،24۷ ،۱۸0
 ،4۱۷ ،۳۸۶ ،۳۸4 ،۳۸2 ،۳۷2 ،۳24 ،۳02 ،2۹۵
 ،۹4 ۵2۸؛ ۶/  4۱۹، 42۳، 42۸، 4۵۸، ۵۱0؛ ۷/ 

۳۸۳ ،۳0۳ ،۱4۸
 /۴ ۵۱۹؛   /3 الرجال:  معرفة  فی  األقوال  جامع 

۳۸۶ ،2۶۷

کبر فی اختالف القّراء: 5/ ۳۸۱ الجامع األ
جامع البیان فی تأویل القرآن: 1/ ۳۷، ۵۷، ۱۹۱، 
 ،4۷2 ،4۵۷ ،4۳۱ ،42۹ ،۳۸۳ ،۳۸۱ ،۳۵۵ ،2۸0
۵۷0؛ ۲/ ۸۷، ۹2، ۹۶، ۹۷، ۱0۱، 4۳۵، 4۶۸، 4۶۹؛ 
3/ ۱۷۱، ۳۷۹، ۳۸0، 4۵۸، 4۸۸، 4۹0، 4۹۱؛ ۴/ 
2۹0، 2۹۵؛ ۶/ ۱44، ۱۷2، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، 
 ،4۵4 ،4۵۳ ،4۵0 ،۳۷4 ،۳۷2 ،۳۷۱ ،۳0۶ ،۳04
۵0۵، ۵0۷، ۵0۸، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵2۸؛ ۷/ ۵۹، ۱۳4، 
 ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۱۱2 ،۱۷  /۸ ۱۳۸، ۱۳۹، ۱4۶، ۳4۷؛ 
 ،۳۸۱ ،۳۵2 ،۳۵0 ،۳4۸ ،۳4۷ ،۳2۸ ،2۹۳ ،2۹2
۳۸۵، 422، 42۳، 4۳۳؛ ۹/ 2۱، 4۶، 4۷، ۱0۹؛ 1۰/ 

۱2۶ ،۱2۵ ،۱24 ،۶0
حوم و األلبان: ۴/ 

ّ
جامع الحقائق فی تحریم الل

444
 /11 ۵۸؛   /۴ ۵۳۸؛   ،۵۱۹  /3 الّروات:  جامع 

۳۸۵ ،۳۸۳ ،۳۸2 ،۳۷۶ ،۳۷2
جامع الّریاض: 11/ ۵۵۶
جامع الّشواهد: ۷/ ۱۷0

السنن  الکبیر/  الّصحیح/الجامع  الجامع 
 ،۹۳  ،۸4  ،۷۹  ،۷۷  ،۶۸  ،4۷  ،۳۶  /1 )ِترِمذی(: 
 ،24۹ ،2۱۹ ،۱۸۸ ،۱۸۶ ،۱۸۱ ،۱۷۳ ،۱۳۵ ،۱۱۹ ،۱04
 ،۶۵۸ ،۵۵4 ،۵۵0 ،۵۱۷ ،4۹0 ،4۷2 ،2۶۷ ،2۶2
۶۵۹؛ ۲/ ۷۹، ۸۳، ۱۱۹، ۱۸۷، 2۶۵، 2۶۷، 2۶۸، 
2۶۹، 40۵، 4۹۳؛ 3/ ۳۹، 4۳، ۱0۸، ۱۷۵، ۱۷۷، 
 ،۳2۶  ،۳2۱  ،۳۱۸  ،۳۱0  ،۳0۳  ،2۸۱  ،2۷۶  ،2۷2
 ،۱44 ۳2۸، ۳4۱، ۳42، ۳۷2، ۳۷۷، ۳۷۹؛ 5/ 
۱4۹، ۵2۵؛ ۶/ ۹۶، ۱۱۳، ۱۶2، 2۹۷، ۳۱۷، 4۹۵، 
4۹۶، ۵0۱؛ ۷/ 2۶، ۱2۸، ۱4۶، ۱۵۷، 2۱۹، 2۶۸، 
2۸۹، ۳۳۵، ۳۵2، ۳۵۳، ۳۷۵، ۳۸۸، ۳۹4؛ ۸/ 
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 ،۱2۶ ،۱24 ،۱۱۸ ،۱۱۶ ،۱۱۵ ،۱۱2 ،۱۱0 ،۱0۹ ،۱0۸ ،۱04
 ،2۵۳ ،24۶ ،2۳0 ،224 ،200 ،۱۶2 ،۱۵۵ ،۱۵۱ ،۱2۷
 ،2۸0 ،2۷۵ ،2۷4 ،2۷۳ ،2۷2 ،2۷۱ ،2۶۸ ،2۶4
 ،۳42 ،۳24 ،۳۱2 ،۳۱۱ ،۳0۸ ،۳0۶ ،2۸۹ ،2۸۸
 ،۵0  ،2۵  ،24  ،2۳  /۹ ۳۹0؛   ،۳۸۷  ،۳۸۵  ،۳۵4
 ،44۷ ،44۱ ،4۳۱ ،4۳0 ،4۱۷ ،۳۹۳ ،۱۹2 ،۵2 ،۵۱
44۸، 4۵۹، 4۹۳، ۵۱۳، ۵۳۱؛ 1۰/ ۳۵، ۷4، ۸۱، 

2۸۸ ،۸۵ ،۸4 ،۸2
الجامع الّصغیر: 1/ ۵۷، ۵۹، ۸4، ۱۵۷، 2۵0، 
2۵۹، 4۱۱، 4۱۳، 4۸۳، ۵4۶، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶0؛ 
 ،2۷۳ ،2۶۸ ،2۱۶ ،۱۸۷ ،۱۵2 ،۱۵0 ،۱2۵ ،4۱ /3
2۷۶، ۳4۱؛ 5/ ۷0، ۱44، ۱۷۶، 4۷۹؛ ۶/ ۹۷، ۹۹، 
 ،42۷ ،42۵ ،420 ،2۷۶ ،۱4۸ ،۱۱۵ ،۱0۷ ،۱0۵ ،۱0۳
 ،40  /۸ 2۳0، 2۶۸، ۳2۱، ۳۳۷؛   /۷ 4۶0، ۵۱۵؛ 

4۸4، 4۸۵، ۵۱4؛ 1۰/ ۶۵، ۸۷، 424
الجامع المختصر: 5/ ۶2۱، ۶2۸

جامع المسانید: 1۰/ ۵۶۷
جامع المقال: 3/ ۵۱۹

جامع بیان العلم و فضله: ۶/ ۱۳۷، ۱۳۹؛ ۷/ 
۱۶۶، ۱۶۷؛ ۸/ ۱۱۷؛ ۹/ ۸4؛ 1۰/ ۱0۱

 ،۳۸۶  ،۳۸2  ،۱0  /11 44؛   /۶ عّباسی:  جامع 
۳۹2 ،۳۹۱

 ،24۸  ،2۱۵  ،۳۷  /1 القرآن:  ألحکام  الجامع 
۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، 40۷، 42۹، 4۳0، ۵۹4، ۶0۳؛ 
 ،2۵۳ ،2۵2 ،2۵۱ ،2۵0 ،24۹ ،24۳  /3 ۹۸؛   /۲
4۹2؛   ،4۹۱  ،4۹0  ،4۸۹  ،۳۸0  ،۳۷۹  ،2۶۱  ،2۵4
5/ ۵۶، ۶۹؛ ۶/ ۱۳۹، ۱4۱، ۱۵۵، 2۸۹، 2۹۱، 2۹2، 
۳2۸، ۳۳۱، ۳40، ۳4۱، ۳۷2، ۳۷۷، 4۵4، ۵02؛ 
 ،۱۷2 ،۱۷۱ ،۱4۷ ،۱4۵ ،۱44 ،۱42 ،۱4۱ ،۹۶  /۷

 ،۳۱۹  ،۳۱۶  ،۳0۵  ،2۸۹  ،2۶۳  ،20۱  ،۱۸2  ،۱۸۱
 /۹ ۵۱4؛   ،4۷2  ،4۷0  ،4۶0  ،444  ،۳۷۵  ،۳4۷
2۱، 4۵، 4۶، 4۷، 4۸، ۵۱، ۵2، ۱0۹، ۳۹۳، ۵0۷؛ 
 ،204 ،۱۹۵ ،۱۷۶ ،۱24 ،۱۱۱ ،۶0 ،۵۳ ،۳۸ ،۳۷ /1۰

2۸۶، 2۹۳، 422، 42۳؛ 11/ 2۳2
ابی حنیفه: 5/ 42۷؛ ۶/ ۱۷۳،  مسانید  جامع 

۳۸4 ،۳۸۱ ،۳۸0
الجبر و المقابله: 11/ ۳۸۸

جذب القلوب: 1/ 2۵۳
 ،۱۵۱  ،۱4۸  ،۱4۶  ،۱۱۷  /1 الّتعدیل:  و  الجرح 
 ،۱۶4 ،۱۶۳ ،۱۶2 ،۱۶۱ ،۱۶0 ،۱۵۸ ،۱۵۷ ،۱۵۶ ،۱۵۵
 ،۱۷۸  ،۱۷۶  ،۱۷2  ،۱۷۱  ،۱۶۹  ،۱۶۸  ،۱۶۷  ،۱۶۶
 ،2۸۷  ،۱۸۹  ،۱۸۸  ،۱۸۳  ،۱۸2  ،۱۸۱  ،۱۸0  ،۱۷۹
 ،۳42  ،۳۱۷  /5 ۳۱0؛   /3 2۸2؛   /۲ ۶۵۵؛   ،۳۱۸
 ،۵00 ،4۹۹ ،4۵۳ ،۳۹۸ ،۳۹۱ ،۳۷۹ ،۳۷۵ ،۳4۶
۵04، ۵22، ۵2۷، ۵4۷؛ ۶/ 2۸2، 4۳0؛ ۷/ ۱۳۶، 
 ،40۹  ،40۸  ،۳۹۵  ،۳۹0  ،۳۶0  ،2۸۵  ،۱۵۷  ،۱۵۳
 ،4۵۵ ،44۹ ،442 ،44۱ ،42۸ ،42۷ ،422 ،4۱0
 ،۱۵0  ،۱۳۹  ،۹۹  ،۹۸  ،۹۷  ،۸۳  /۸ 4۶۸؛   ،4۵۹
2۳۵، ۳0۱، ۳0۵؛ ۹/ 4۱۵، 424، 4۵2، 4۵4، 4۶2، 
 ،۵۱2 ،۵0۱ ،4۹۸ ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۷4 ،4۶۸ ،4۶۵
۵۱۵، ۵20، ۵2۶، ۵۳0، ۵۳4، ۵4۳، ۵4۹، ۵۷0؛ 
 ،۱4۶ ،۱4۵ ،۱44 ،۱4۳ ،۱۳۸ ،۱۳۵ ،۱22 ،۱۱۶ /1۰
 ،22۱ ،۱۸0 ،۱۷۸ ،۱۷۵ ،۱۶۱ ،۱۶0 ،۱۵۱ ،۱4۸ ،۱4۷
۵۷۹، ۵۸۶؛ 11/ ۱۳۶، ۱۳۷، ۱4۳، ۱4۵، ۱۵۸، ۱۶0

جالء العینین: 1/ 2۶4؛ 1۰/ ۱۸۷
جالء العیون: ۶/ 4۵

جالء الّنظر فی دفع شبهات ابن  َحَجر: ۶/ ۱0۶
 ،۳0۱ ،2۹۹ ،2۹۶ ،۷۳ ،۶۷  /1 الجوامع:  جمع 
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 ،۵۳۸ ،۵۳۷ ،۵2۵ ،4۶۸ ،۳2۵ ،۳۱۷ ،۳۱۵ ،۳۱۳
 ،۸۳  /۲ ۵۵۷؛   ،۵۵۵  ،۵۵4  ،۵4۸  ،۵4۷  ،۵4۶
4۸۷؛   ،4۸2  ،4۷۶  ،4۷۳  ،42۶  ،424  ،۱0۹  ،۹۷
 ،2۹2 ،2۸۶ ،2۸۵ ،2۷۸ ،24۷ ،20۷ ،۱۵0 ،۱4۵ /3
۳0۷، ۳0۸، ۳۱۳، ۳۱۶، ۳2۸، ۵۷۸؛ ۶/ ۹۹، ۱02، 
 ،۱۷4 ،۱۶۹ ،۱۵۷ ،۱۵0 ،۱44 ،۱۳۹ ،۱۳۸ ،۱۱۱ ،۱0۷
 ،۳0۳  ،2۹۹  ،2۸۶  ،24۵  ،۱۹4  ،۱۹۳  ،۱۹2  ،۱۸۶

۳0۵، 420، 4۷۸، ۵۱۵؛ ۷/ 24؛ ۸/ ۳۷۸، 404
الجمع بین الّصحاح الّسّته: 1/ 2۱۳؛ 3/ 244؛ 

۳2۶ /11
الجمع بین الّصحیحین: 1/ 2۱2

الجمع بین الغریبین: 3/ 44۸
جمل العلم و العمل: ۴/ ۳۷۹

غه: 1/ ۳۹؛ ۴/ ۳۸۳؛ ۶/ ۱۱۵
ّ
َجمَهرة الل

 ،۹۱ ،۸۷ ،۶۷ ،۶۶  /۲ العرب:  خطب  َجمَهرة 
 ،۱۹2 ،۱۵۶ ،۱۵۵  /3 ۱۸۹، ۱۹2، ۱۹۵، 2۱۱، 2۶۱؛ 
۳42، ۳4۷، ۳۵0؛ ۷/ ۱۷۷؛ ۹/ ۷۳، ۱۸۳، ۱۸4، 

20۸ ،204
َجمَهرة رسائل العرب: ۲/ ۶۶، ۱۸۹، 204، 240؛ 
 ،242  ،2۳4  ،2۳۳  /1۰ 20۶؛   ،۷۱  /۹ 2۸۱؛   /۷

44۱ ،۳۹0 ،24۶ ،24۳
جنان الجنان و ریاضـة األذهان: ۴/ 4۸4

جنی الجّنتین فی ذکر ولد العسکرّیین: 5/ ۵۹۳
جهان اسالم: 3/ ۱۸

جواب المسائل المدنّیات: 11/ ۳۸۹
جواب المالحدة فی ِقَدم العالم: ۴/ ۳۸۱

جواب عّما اورد علی حدیث نبوی: 11/ ۳۳۹
جواز رّد الّشمس: 3/ ۱۹۸

الجواهر )سهل بن عبداهلل ُتستری(: 11/ 22۶

جواهر األخبار: 1۰/ 42
الجواهر الّسنّیة فی األحادیث القدسّیه: 11/ 4۹2

الجواهر العبقرّیه: 1/ ۵۶۹
جواهر الِعقَدین: 1/ ۵2، ۵۳، ۵۶، ۶2، ۶۸، ۷۳، 
 ،۳۵۹  ،۳0۸  ،2۵2  ،۱۱4  ،۱0۵  ،۱02  ،۱00  ،۹۹  ،۷4

4۱0؛ ۲/ 4۶۵، 4۶۷؛ ۶/ ۹۹
جواهر الکالم: 3/ 4۵۸؛ 5/ ۵۹۳

الجواهر المضّیة فی طبقات الحنفّیه: 1/ ۱۵۳؛ 
 ،۱۱0  ،4۷  /5 ۵۶۵، ۵۷۵؛   /۴ 204؛   /3 ۱۸0؛   /۲
 ،۱2۸  ،۱2۷  ،۱2۶  ،۱24  ،۱2۱  ،۱۱4  ،۱۱۳  ،۱۱2  ،۱۱۱

2۸۹، ۳00، ۳۹0، 4۳۷؛ 1۰/ 422، ۵۵۱؛ 11/ 2۵۵
جولة فی ربوع الّشرق األدنی: 3/ ۷، ۵0، 4۶۳، 
 ،4۷2 ،4۷0 ،4۶۹ ،4۶۸ ،4۶۷ ،4۶۶ ،4۶۵ ،4۶4

4۹۸ ،4۷۳
الجوهر الفرد: 11/ ۳۸۸

الجوهر المنّظم فی زیارة القبر المکّرم: 5/ ۱40، 
24۶ ،۱۷4

الجوهر الّنقّی فی الّرد علی البیهقی: 5/ 4۱2؛ ۸/ 
24۸، 2۵0، ۳0۵؛ ۶/ 2۱؛ 1۰/ ۳0۸

جوهرة الَجمَهره: ۴/ ۷۷
الجوهرة الّشّفافه فی جواب الّرسالة الّطّوافه: 5/ 

۶۱4
 /۸ ۳۳۸؛   ،2۷  /۷ ۱۷۳؛   /3 الکالم:  جوهرة 

۱۳۶
 عبداهلل یزدی(: 11/ ۳۷۳

ّ
الحاشیة )مال

حاشیة إرشاد األذهان: 11/ ۳۸۷
حاشیة اإلثنی عشرّیه: 11/ ۳۸۸

حاشیة األربعین )سّید عبداهلل بن نورالّدین بن 
نعمت اهلل جزایری(: 11/ ۳۹0
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حاشیة األربعین )شیخ عبدالّصمد بن حسین(: 
۳۹0 /11

محّمد  بن  اسماعیل   
ّ

)مال األربعین  حاشیة 
حسینی خواجویی اصفهانی(: 11/ ۳۹0

رالّدین علی(: 11/ ۳۹0
َ

 ُمَظّف
ّ

حاشیة األربعین )مال
حاشیة الَحْفنی علی شرح الجامع الّصغیر: ۶/ 

۱0۷
حاشیة الخالصه: 5/ 2۹۱
حاشیة المطّول: 11/ 4۳۸

حاشیة المنح: 5/ ۱۸۱
 علی علیاری 

ّ
ک )حاج مال حاشیة تشریح االفال

تبریزی(: 11/ ۳۹۱
ک )سّید مصطفی بن سّید  حاشیة تشریح االفال

محّمدهادی(: 11/ ۳۹۱
حاشیة َحْفنی بر شرح ُعَزیزی: 3/ ۱۵0

صدرالّدین  )سّید  الحساب  خالصة  حاشیة 
محّمد بن مجدالّدین اسماعیل بن میر علی اکبرشاه 

میرطباطبایی تبریزی(: 11/ ۳۹4
هبة الّدین  )سّید  الحساب  خالصة  حاشیة 

شهرستانی(: 11/ ۳۹4
العضدی علی مختصر األصول:  حاشیة شرح 

۳۸۸ /11
حاشیة علی الجامع العّباسی: 11/ ۳۹2

حاشیة نور االبصار: 1/ ۵۱۵؛ 3/ ۱0۱
ؤول: 1/ ۵0،  حاشیة هدایة العقول إلی غایة الّسَ

۵0۹ ،۶4
حاشیه بر اإلثنی عشرّیات الّصالتیه: 11/ ۳۹0

حاشیه بر اإلرشاد: 11/ ۳۳۹
حاشیه بر الحبل المتین: 11/ 400

حاشیه بر القواعد: 11/ ۳۸۷
حاشیه بر المطّول: 11/ ۳۸۷، 4۳۸

 ،۳۹۹  ،۳۸۶  /11 بیضاوی:  تفسیر  بر  حاشیه 
4۳۸

حاشیه بر تهذیب األصول: 11/ 400
حاشیه بر جامع عّباسی )اسماعیل صدر عاملی 

اصفهانی(: 11/ ۳۹2
عبداهلل  شیخ  )حاج  عّباسی  جامع  بر  حاشیه 

مازندرانی(: 11/ ۳۹2
عبداهلل  شیخ  )حاج  عّباسی  جامع  بر  حاشیه 

مامقانی نجفی(: 11/ ۳۹2
 حسین علّی 

ّ
حاشیه بر جامع عّباسی )حاج مال

بن نوروزعلی تویسرکانی(: 11/ ۳۹2
حاشیه بر جامع عّباسی )شیخ محّمد بن علّی 

بن خاتون عاملی(: 11/ ۳۹۱
یزدی  )محّمدکاظم  عّباسی  جامع  بر  حاشیه 

طباطبایی(: 11/ ۳۹2
محّمدعلی   

ّ
)مال عّباسی  جامع  بر  حاشیه 

نخجوانی نجفی(: 11/ ۳۹2
بن  ابوالقاسم  )میرزا  عّباسی  جامع  بر  حاشیه 

محّمدتقی اوردبادی(: 11/ ۳۹2
حاشیه بر خالصة األقوال: 11/ ۳۸۶
حاشیه بر رجال نجاشی: 11/ ۳۸۶

حاشیه بر شرح ُعَزیزی بر الجامع الّصغیر: 1/ 2۵۹
حاشیه بر مختلف الّشیعه: 11/ ۳۸۶

حاشیه بر معالم العلماء: 11/ ۳۸۹
حاشیه بر من ال یحضره الفقیه: 11/ ۳۸۶

ک: 11/ ۳۹۱ حاشیه و ترجمۀ تشریح االفال
حاشیه هایی بر الکّشاف: 11/ ۳۸۷
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حاشیه هایی بر الوافی: 11/ ۵2۶
تجرید:  بر شرح  َخْفری  بر حاشیۀ  حاشیه هایی 

۵40 /11
حاشیۀ امام سندی بر السنن الکبری: ۶/ 2۶۸

 ،24۵  ،242  ،۱۷۱  /3 الخازن:  تفسیر  حاشیۀ 
2۵۳؛ ۶/ ۱4۱، ۳40، ۵۱۷، ۵۱۸

حاشیۀ تفسیر بیضاوی: 11/ 4۳۸
حاشیۀ سنن بیهقی: ۶/ ۳۸۱

حاشیۀ سیالکوتی بر شرح المواقف: 1/ ۵۸4
حاشیۀ شرح ابن  قاسم عّزی: 5/ ۱0۳

حاشیۀ شرح المواهب اللدّنیه: ۶/ 2۹۷، 2۹۹، 
۳۶۳

حاشیۀ شرح َخفاجی: 3/ 2۹0؛ 1۰/ ۵۸۶
حاشیۀ شرح ُعَزیزی: 3/ ۱۵۳؛ ۶/ ۱۱۵

حاشیۀ مفتاح الفالح: 11/ ۳۹۸
حاصل الّتمهید فی خالفة ابی بکر: 1/ ۶4۶

حاضر العالم اإلسالمی: 3/ 4۳۱، 4۳2
الحافل: 1۰/ ۱۱۷

کم بامر اهلل: ۴/ 4۸۱ الحا
حاوی األقوال: ۶/ 44

الحاوی القدسی: 1۰/ ۵۳۳
الحاوی للفتاوی: 5/ ۱۶۱؛ ۹/ ۵۷۶؛ 1۰/ ۵۶۳

 ،۳۸۳  ،۳۷۷  /11 2۷؛   /۶ المتین:  الحبل 
400 ،۳۸۷

حبیب الّسَیر: 1/ 240، 4۵۵؛ ۲/ ۶۳
الحجبة و الحّجاب: 5/ ۶0۳

حّجة اإلسالم: 11/ 4۶۸
الحّجة البالغه: 11/ 4۵۹

علل  و  األحادیث  أسرار  فی  البالغة  اهلل  حّجة 

األحکام: 1/ 2۵۹
اهب إلی تکفیر ابی طالب: ۷/ 

ّ
الحّجة علی الذ

 ،۵۵۱ ،۵4۹ ،۵44 ،۵4۱ ،۵۳۱ ،۵2۷ ،۵۱۳ ،۵02
 ،۵۶0 ،۵۵۸ ،۵۵۷ ،۵۵۶ ،۵۵۵ ،۵۵4 ،۵۵۳ ،۵۵2
 ،۵۷۵ ،۵۷۱ ،۵۶۷ ،۵۶۶ ،۵۶۵ ،۵۶۳ ،۵۶2 ،۵۶۱

۵۸0
ُحجر بن َعدّی: 1/ 2۶۷

الحجر: ۴/ ۷۶
حدائق الحقائق: ۴/ 2۷4، 2۷۷

حدائق الّصالحین: 11/ ۳20، ۳۸۸، ۵0۵
حدائق العارفین: ۲/ ۳4۳

الحدائق الّناضره: ۲/ ۷۸، ۱۱۷؛ 3/ 4۵۸؛ ۴/ 
4۶۷؛ 11/ ۳20، ۳۳۵، 4۱0، ۵0۶، ۵0۷، ۵۵۷

الحدائق الّندّیة فی شرح الفوائد الّصمدّیه: ۶/ 
4۵؛ 11/ ۵0۶

الحدائق الوردّیه: ۲/ 2۸0؛ 3/ ۵۵۵، ۵۶۶، ۵۹0؛ 
۶۱۶ ،۶۱۵ ،۶۱۳ ،۶۱2 /5

حدود متعه در اسالم: 3/ 4۹0
الحدود و الحقائق: ۴/ ۳۸0

جایسی  حسن  سبط  )سّید  الغدیر  حدیث 
هندی(: 1/ 2۷۸

حدیث الغدیر )علّی بن بالل بن ابو معاویة بن 
بی(: 1/ 2۷۶

َّ
احمد ُمَهل

حدیث الغدیر )منصور الئی رازی(: 1/ 2۷۶
حدیث الوالیه: 1/ 2۷۹
حدیث نفس: 1/ 2۶۸

حدیقة الحکم الّنبوّیة فی شرح األربعین الّسلفیه: 
۶۱۳ /5

حدیقة الّشیعه: ۲/ ۵2۱؛ 11/ 4۱۶
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الحرکة الفکریة فی مصر: ۴/ 4۸4
حروف المعجم: ۶/ 2۱

حسن األثر: 5/ ۱4۵، ۱۵2، ۱۸2
حسن الّتوّسل فی آداب زیارة أفضل الرسل: 5/ 

24۷ ،240 ،2۳۹ ،۱۹۸ ،۱۹4
حسن الّسریرة فی حسن الّسیره: 11/ ۳۱

حسن المال فی مناقب اآلل: 1/ ۳۷، ۵۶، ۱0۳، 
۶2۵ ،2۵2 ،۱۱4

الحسن من شعر الحسین: ۴/ ۱4۸، 2۹0
الحسین؟ع؟: 1/ 2۶۸

الحصون المنیعة فی طبقات الشیعه: 3/ 42۷، 
42۸؛ ۷/ 4۵؛ ۴/ ۵۸، 4۶۸

الحّق المبین: 11/ 4۶0
حّق الیقین فی معرفة أصول الّدین: 11/ 4۵۹، 

4۶۸ ،4۶0
 ،2۷۱  /۴ التنزیل:  متشابه  فی  الّتاویل  حقائق 

2۹2 ،2۹0 ،2۸۳
الحقوق االرثّیه: 1/ 2۶۷

 /11 المخالفین:  ُشَبه  رّد  فی  العارفین  حکمة 
4۶۸

حکومت پیامبر، محّمد؟ص؟: 3/ ۱۹
حّل اإلشکال فی عقد األشکال: ۶/ 20

حّل المعقود من الجمل و العقود: 5/ ۵۹۳
حّل حروف القرآن: 11/ ۳۸۶

حلبة الکمیت: ۴/ ۱۸4
الحلبّیة األخیره: ۴/ ۳۷۹

الحلبّیة األولی: ۴/ ۳۷۹
حلیة األولیاء: 1/ 2۶، 4۸، ۵۹، ۷۳، ۹۱، ۱۱۶، 
 ،۳۱۷  ،۳۱۵  ،۳0۸  ،20۶  ،۱۹۳  ،۱۳۳  ،۱۳۱  ،۱2۹

 /۲ ۶۵4؛   ،۶۵۳  ،۶42  ،۶۱۷  ،۵۱۸  ،۵۱۷  ،۳۵۸
 ،4۵۵  ،۱۶0  ،۱۵۸  ،۸۶  ،۸۵  ،۸4  ،۷۹  ،۶۸  ،2۷
4۷۳، 4۸۳؛ 3/ ۳۶، ۱2۸، ۱۵۱، ۱۵4، ۱۸4، 2۶۶، 
2۷۶، 2۷۸، 2۷۹، ۳۱0، ۳2۷، ۳۳4، ۳۳۵، ۵۷۷؛ 
۴/ ۶۵؛ 5/ 4۵، 4۸، 4۹، ۵0، ۵2، ۵۳، ۵4، ۵۷، 
 ،4۵۵  ،4۳۸  ،4۳۳  ،4۳0  ،2۹۱  ،2۹0  ،۶0  ،۵۸
۱۱۳، 2۸4، ۳0۳، 4۹0، ۵02؛ ۷/  ۵۷0؛ ۶/   ،۵۶2
 ،۳0۷  ،2۸۶  ،2۶۸  ،۱۸۶  ،۱۶0  ،۱۵۱  ،۱۳۷  ،۱۳۶
 ،۱42 ،۹۷ ،۹۶ ،۷۳ ۳۱۱، ۳۱2، ۳2۵، ۳۳۵؛ ۸/ 
 ،۱0۱  ،۷4  ،۵2  ،۵۱  ،4۵  ،24  ،۱۵  /۹ ۱4۵؛   ،۱44
 ،۵0۹ ،4۹۶ ،4۵4 ،4۵۳ ،44۸ ،42۳ ،420 ،۱۹2
۵۱۱، ۵2۶، ۵2۷، ۵2۹، ۵4۵، ۶00؛ 1۰/ ۳۱، ۸۸، 
۸۹، ۳2۷؛ 11/ ۱۳۵، ۱۸۳، ۱۸۸، ۱۹0، ۱۹۶، 22۹، 

4۸2 ،2۹۱ ،2۸4
حلیة البدیع فی مدح الّنبّی الّشفیع: ۶/ ۷۳

حماسة المحدثین: 3/ ۵۶
الحماسه: ۴/ 2۹2؛ 5/ ۳0؛ ۷/ ۵۶۱

حملة مختاریه: ۲/ ۵2۳
الحوادث الجامعه: 5/ 24، 2۵، 2۶، 2۷، 2۸، 

،۶۸2 ،۶22
حواشی بر خالصة الحساب: 11/ ۳۹4

حواشی شرح الّتذکره: 11/ ۳۸۶
طائف و األخبار و اآلثار: 11/ 

ّ
حیاة األرواح فی الل

۳24 ،۳2۱
حیاة اإلمام الّسبط الّشهید و مقتله: 3/ ۱20

 ،۳0۸  /۷ ۹۷، 2۸۹، 4۶0؛   /۶ الحیوان:  حیاة 
۱4۵، ۳۷۵، ۳۷۸، ۳۸۱، ۳۸۸، 40۱؛   /۸ ۳۹۷؛ 
 ،۳۳2  ،۳2۵  ،2۸0  ،2۷۱  ،2۶۷  ،۱4۳  ،۱42  /۹

4۵۸؛ 11/ ۳۳
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اکرین: 1/ 2۵۱
ّ

حیاة الذ
حیاة علّی بن ابی طالب؟امهع؟: 1/ 4۵۹، 4۷۱

حیاة محّمد؟ص؟: ۲/ 424، 4۳۶؛ ۷/ ۱۸۸
الَحیده: 5/ ۳۹2

الحیوان: ۲/ ۳۹۵
خاتمة المستدرک: 3/ ۱۱۶

خاتمة الوسائل: ۴/ ۵۸
الخدمة الجلیله: ۶/ ۶۷

الخرائج و الجرائح: ۲/ ۳۱2؛ 5/ ۵۹؛ ۷/ ۵۷0
الخریدة العذراء فی العقیدة الغّراء: ۶/ 20

خریدة القصر و جریدة العصر: ۴/ 4۸0، ۵4۸، 
۵۵۷، ۵۸۸، ۵۹2؛ 5/ ۵۹۹

خزانة األدب و غایة االرب: ۲/ 2۸4، 2۸۶، 2۹۱، 
 /۶ ۶۶۱؛   ،۶۵۵  ،۶۵۳  /5 4۶۶؛   /۴ 2۹۷، ۳0۳؛ 
۶۹، ۷۱؛ ۷/ ۱۷0، 22۶، 2۳۳، 2۳4، 4۷۹، 4۸0، 

۵2۳ ،4۸۹
خزانة الّروایات فی فروع الحنفیه: ۶/ ۳2۹

الخزانة العامره: ۶/ 4۷
خزانة المفتین: 11/ 204

الخزائن: 5/ ۶۶۷
خزینة األسرار: 5/ ۵۶، ۶۳، ۶4، ۵۱۳؛ ۸/ ۱۳۶

الخصال: 1/ 4۷۶؛ ۲/ ۵۵۱؛ ۷/ ۵2
خصائص األئّمه: ۲/ ۷4، ۱۱۶، ۳40؛ ۴/ 2۸4، 

2۸۹؛ ۶/ 42
خصائص الّطرف: ۴/ ۳۹

 ،۹۷  /1 البرّیه:  سائر  علی  العلوّیة  الخصائص 
2۱4، ۳۷۳، ۳۹۷، 4۶۳؛ ۲/ ۷۱، 2۷4؛ 3/ 202، 

244؛ ۴/ ۱۵۹؛ ۷/ 4۳۱
 ،۳2  /۲ 4۳۵، 4۳۶؛   /1 الکبری:  الخصائص 

 ،۳۷۷  ،۳۱2  ،۳0۹  /3 ۹۳؛   ،44  ،۳۶  ،۳۵  ،۳4
 ،2۶۹ ،۵۹ ،2۶  /۷ ۵۳۶؛   ،۵۱۹  /5 ۳۸0، ۳۸۸؛ 
 ،4۳۵ ،424 ،400 ،۳۹۳ ،۳۸۹ ،۳2۱ ،2۸۹ ،2۷0
4۹۵، 4۹۶، ۵2۳، ۵2۶، ۵۳4؛ ۸/ ۷۸، ۸0، ۸2، 
 ،4۳۶  ،۱۵۵  ،۱0۵  /1۰ 44؛   ،۳2  /۹ ۳۸۵؛   ،۱2۵

۵۸۷؛ 11/ ۱۵۳، ۱۶۹، ۱۸۳
الخصائص الواضحه: ۴/ 4۳

خصائص الوحی المبین: 1/ ۳۷2؛ ۲/ ۷۶
 /3 )ابوحاتم(:  أمیرالمؤمنین؟ع؟  خصائص 

2۷۸
أمیرالمؤمنین؟ع؟ )نسائی(: 1/ ۳۶،  خصائص 
 ،۱۵۸ ،۱۳۸ ،۱0۷ ،۱04 ،۸۸ ،۸۳ ،۷۵ ،۵۷ ،4۷
 ،2۶2  ،۱۸۸  ،۱۸۱  ،۱۷۷  ،۱۷۶  ،۱۷۳  ،۱۶۵  ،۱۶2
 ،۵۱۶  ،4۹۸  ،۳۱۹  ،۳۱۶  ،۳۱4  ،۳0۶  ،۳0۳  ،۳00
۵۱۷، ۵۱۸، ۵۳۷، ۶۱۶؛ ۲/ ۷۹، ۸۳، 424، 4۷۵؛ 
 ،2۷۹ ،۱۹2 ،۱۸۹ ،۱۸۶ ،۱۷4 ،۱0۸ ،42 ،۳۹  /3
 ،۳2۸ ،۳۱4 ،۳۱0  ،۳0۸ ،۳0۶ ،۳0۵ ،۳0۳ ،2۹۸
 ،۵۱2  ،۵۱0  ،۵0۶  /۶ ۳۷2؛   ،۳44  ،۳۳۷  ،۳۳۵

۵۱4؛ ۷/ 24، 2۸۶؛ ۹/ 4۶۸، 4۹۳
الُخَطب: ۴/ 2۷0

الخطط الجدیده: 1/ 2۵۹
خطط الّشام: 3/ ۱4۸

الُخطط و اآلثار: 1/ ۳۵، ۵۹، 20۱، 4۶۷، 4۸0، 
۶۳۷؛ ۲/ ۱2۱؛ ۴/ 4۵۱، 4۸2، 4۸4، 4۹0، 4۹4، 

۵۸4 ،۵22 ،۵۱۱
خالصة األثر: 1/ 24۸، 24۹، 2۵0، 2۵۱، 2۵2، 
2۵۳، 4۸4؛ 11/ ۳4۳، ۳۵2، ۳۵۵، ۳۶۱، ۳۶2، 
 ،4۳۱ ،42۶ ،4۱0 ،۳۷۹ ،۳۷4 ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳۷۱

4۸0 ،4۷۵ ،4۶۳ ،44۵ ،440 ،4۳۷ ،4۳۳ ،4۳2
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خالصة األقوال فی معرفة الرجال: ۲/ ۵۱۸، ۵2۱؛ 
3/ ۵۳2، ۵۳۸؛ ۴/ ۵۸، 2۶۷، ۳0۷، ۳۸2، ۳۸۵

خالصة الّتفاسیر: 5/ ۵۹۳
خالصة الّتهذیب: 1/ ۱۳۱

خالصة الحساب: 11/ ۱0، ۳۷۸، ۳۸4، ۳۸۸، 
۳۹4 ،۳۹۳ ،۳۹2

خالصة الکالم فی ُامراء البلد الحرام: 5/ 2۸۹
الخالصة الّنافعه: 1/ 2۶2

خالصة تذهیب تهذیب الکمال: 5/ 4۸، 4۹، 
 /۷ 2۸۳؛   ،2۸2  /۶ ۵0۳؛   ،4۵۳  ،۵۹  ،۵۸  ،۵۷

۱۶۱، ۳۳۷؛ ۸/ 4۳؛ 11/ ۳۳2، ۳۳۵
خالصة تهذیب الکمال: 1/ ۱۳۱

 ،2۹۹  /11 رّصاص(:  حسن  )شیخ  الخالصه 
۳۳۹

خالصۀ تاریخ عرب: 3/ ۱۸
خالصۀ نقض کتاب العثمانیه: 1۰/ ۵۵۱

خالف المذاهب: ۶/ 2۱
عّیات: 1/ 2۱0، ۳0۱؛ 3/ ۱۸۱

َ
الِخل

الخلفاء الّراشدون: ۶/ ۳۷۸؛ ۸/ ۱۳2
خلق أفعال العباد: ۴/ 4۶0

خواّص العصر الفاطمی: ۴/ 4۸۹، ۵22
خیر الکالم: 11/ 4۵۹

خیر المقال: 11/ 44۹، 4۵۷
خیر جلیس و نعم أنیس: 11/ 4۵۸

الخیرات الحسان فی مناقب اإلمام أبی حنیفة 
النعمان: 5/ 2۸۹، 42۸

دار الّسالم: ۴/ ۱۵2؛ ۶/ 2۷، 2۸
دائرة الحروف: 5/ ۶۳۷

 ،۵۵  /3 ۵۱۸؛   /۲ )ُبستانی(:  المعارف  دائرة 

 ،2۸۵  ،2۶۷  ،2۶۳  ،۱۶۱  ،۱۵۸  /۴ ۵۹۶؛   ،۵۸4
۳۸۷، 42۵، 4۸0؛ 11/ ۳۷2

دائرة المعارف )فرید وجدی(: 1/ 42؛ ۲/ ۱۸۹، 
 ،۳0۷  ،2۶۷  ،۱۵۸  ،۱4۵  ،۹0  /۴ ۵۹۶؛   /3 ۵۱۸؛ 

۳4۸، ۵22، ۵۵۷؛ ۶/ ۶۶
 /3 ۵۱۸؛   ،۵0۹  /۲ اإلسالمیه:  المعارف  دائرة 

۵۵، 44۷، ۵4۳، ۵۹۵؛ ۴/ ۱4۵، ۱4۸، ۱۵۸
الّدّر الّثمین فی أصول الّدین: ۶/ 20؛ ۷/ ۵۸

۱۷۹؛  األبصار: 5/  تنویر  شرح  فی  المختار  الّدّر 
2۳۹ /11

الّدّر المصون فی علم الکتاب المکنون: 1/ ۵۷۳
الّدّر المکنون و الجوهر المصون: ۶/ ۹4

الّدّر المنثور فی التفسیر بالمأثور: 1/ ۳۷، ۵۱، ۹۸، 
 ،۳۹2 ،۳۸0 ،۳۷۷ ،۳۷۳ ،۳۷0 ،۳۶۹ ،۳۶۸ ،۱۱۳
۳۹۶، ۳۹۹، 400، ۶04؛ ۲/ ۸۸، ۹2، ۹۹، ۱0۱، ۱0۳، 
 ،24۶  ،242  ،۱۷2  /3 4۶۹؛   ،4۶۶  ،4۶4  ،4۶۳
2۵۸، 2۸۹، 2۹۱؛ ۷/ ۱۳۸، ۱40، ۱4۱، ۱44، ۱4۶، 
20۷، 2۳۶، 4۳0؛ ۸/ ۹2، ۹۵، ۱۱2، ۱۱۳، ۱۱4، ۱۱۵، 
 ،۳2۸ ،۳2۷ ،2۹2 ،۱۹0 ،۱۵۸ ،۱22 ،۱20 ،۱۱۷ ،۱۱۶
 ،۳۸۱  ،۳۵0  ،۳4۷  ،۳40  ،۳۳۸  ،۳۳۷  ،۳۳۶
۳۸۳، ۳۸۵، ۳۹0، 420، 42۱، 42۳؛ ۹/ 2۱، 4۶، 
4۷، 4۸، ۳۹۳؛ 1۰/ ۱24، 20۵، 20۶، ۳0۷؛ 11/ ۳۷۹

الّدّر المنثور فی طبقات رّبات الخدور: ۶/ ۷0
الّدّر المنّظم فی اسم اهلل االعظم: 5/ ۶۳۷

الّدّر المنّظم فی مدح الّنبّی االعظم: ۶/ ۷۱، ۹4؛ 
۳۶2 ،۳۶۱ /11

الّدّر الّنضید فی تعازی اإلمام الّشهید: ۴/ ۱۵2
هامیم: 1/ ۵۵، 

ّ
الّدّر الّنظیم فی مناقب األئّمة الل

2۷۶، 2۸۳؛ ۲/ ۷۶؛ 3/ ۵4۱؛ ۴/ 4۵۱، ۵۷4
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الّدّر الیتیم: ۶/ ۱0۹
در زندان مراکش: 3/ 22۸
بیب: ۶/ ۱0۷

ّ
دراسات الل

درایة الحدیث: 11/ ۳۳۹، ۳۸۷
الّدرایة فی حدیث الوالیه: 1/ 2۷۵

ک فی دولة االتراک: ۶/ ۷۸ دّرة األسال
دّرة الّتاج من شعر ابن  الحّجاج: ۴/ ۱4۷

الّدّرة الّثمینة فی اخبار المدینه: 5/ ۱4۸، ۱۵۵، 
۱۵۶

الّدّرة الّصفّیة فی نظم االلفّیه: 11/ ۳44
الّدّرة المضّیة فی الّرّد علی ابن  تیمّیه: 5/ ۱۳0
الّدّرة المضّیة فی الّزیارة المصطفوّیه: 5/ ۱۸۱

دّرة المعارف االلهیه: ۶/ ۹۸
الّدّرة الّنجفّیه: ۴/ 2۷۹

الّدّرة الیمنّیة فی أحکام السبی و الغنیمه: 5/ 
۶۱4

رر فی سیرة سّید البشر: 1/ 24۱
ُ

درج الّد
الدرج المنیفة فی اآلباء الشریفه: ۷/ ۵0۶، ۵40؛ 

۳۸ /۸
 ،۶0 الّشیعة: ۲/  الّرفیعة فی طبقات  الّدرجات 
۱۱۷، ۱2۳، ۱2۷، ۱44، ۱۵۱، 2۸۳، 2۹4؛ ۴/ ۸۵، 
 ،۳۸۵  ،2۷0  ،2۶۹  ،2۶۷  ،2۶۶  ،۱2۹  ،۱2۶  ،۱00
۳۸۶، ۳۸۸، ۳۹0، ۳۹۳، ۳۹4، ۳۹۷؛ ۷/ ۵۵2، 
۵۵۳، ۵۵4، ۵۵۵، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۶۵، ۵۷۷؛ 11/ 

۵0۶
درر الحّکام: 5/ ۱04، 2۶4

 ،۵۷  /1 الّسبطین:  مناقب  فی  الّسمطین  درر 
2۳0، 2۳۱، ۳۵۹، 40۹، 4۵۹، 4۶۷، 4۸۶، ۶۳2؛ 

۶/ ۹۶؛ ۸/ ۱44

رر الّسنّیه: 5/ 2۸۹
ُ

الّد
رر العوال بحّل الفاظ بدء المال: 1/ 2۵۳

ُ
الّد

رر الکامنه: 1/ 22۷، 22۸، 22۹، 2۳0، 2۳۱، 
ُ

الّد
2۳2، 2۳۳، 2۳4؛ ۲/ ۱۸0؛ 3/ 2۷۸؛ 5/ ۱۳۵؛ ۶/ 

۵20 ،۸4 ،۸۳ ،۷۸ ،۶۵
رر المنتثرة فی األحادیث المشتهره: 3/ 2۱4؛ 

ُ
الّد

۱۳۸ ،۹۹ /۶
درر الّنحور فی مدائح الملک المنصور: ۶/ ۶۷

دستور الحقایق: 1/ ۶4۶
دعاء االعتقاد: 3/ ۵۱۵

دعاء الهداة إلی أداء حّق المواالة: 1/ ۷2، 2۷۷، 
40۵

َبه: 5/ ۱۳۱، ۱۳2
ُ

دفع الّش
دالئل اإلعجاز: ۷/ ۵۳۹

دالئل الخیرات فی الصالة علی الّنبی: 5/ ۵۵
الّدالئل المبینة فی فضائل المدینه: 5/ ۱42

دالئل النبّوه: 1/ 4۳۵، 4۳۶، 4۳۷، 4۳۸؛ ۲/ 
 ،2۸۶ ،2۵۹ ،20۶  /3 ۳۳، ۳4، ۳۵، ۳۸، 424؛ 
2۸۹؛ 5/ ۹۳، ۹4، ۱04، ۵۱۹، ۵۳۱، ۵۳۸، ۵۶۸، 
 ،۳۷۶  ،2۸۹  ،2۶۹  ،۱۷۳  ،۵۹  /۷ ۵00؛   ،۶۱  /۶
 ،۵2۸  ،۵2۳  ،4۸2  ،4۳۵  ،4۳4  ،۳۹۸  ،۳۹4
۵۳۳، ۵۳۸، ۵۳۹؛ ۸/ ۱2۵، ۳۷۵، ۳۸4، 420، 

422؛ ۹/ 42، ۵0
الّدالئل و الّرسائل البشنوّیه: ۴/ ۶2

دلیل الخطاب: ۴/ ۳۸0
کبه: ۲/ ۵4۸ الّدمعة الّسا

ُدمیة القصر و عصرة اهل العصر: 1/ 4۵0؛ ۴/ ۹۱، 
2۵4، 2۵۶، 2۶۳، 2۶۷، 2۹۷، ۳4۶، ۳4۸، ۳۸4؛ 

۵4۵ /11
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دنبالۀ تاریخ بغداد: ۶/ ۹4
دول اإلسالم: 5/ 4۷، 4۸، ۵۱، ۵4، ۵۷، ۵۸، 
۵۹، 2۷۷، 2۸۹، 2۹4، 2۹۵؛ ۸/ 4۳۷؛ ۹/ ۱۶4؛ 

۱۸۹ /11
دول اإلسالمی: ۹/ 2۳۸

۱۹0، 2۶۷، 2۶۸، 2۷0؛  2۳۱؛ ۸/  الّدیات: ۷/ 
۳0۷ /1۰

الّدیباج المذّهب: ۴/ ۷۶؛ 5/ ۶۱، ۱۱2، 2۳۳، 
4۳۷؛ ۷/ ۱2۶

الّدیلمیه: ۴/ ۳۷۹
دیوان ابن  منیر طرابلسی: ۴/ 4۶۶، 4۷4، 4۷۵

دیوان ابوالحکم عبیداهلل: ۴/ 4۷۹
بن  محّمد  بن  حسین  بن  علّی  ابوالفرج  دیوان 

هندو: ۴/ ۸۸
دیوان ابوَتّمام: 1/ 4۶، 42۵؛ ۴/ 2۸۶

دیوان ابوطالب: ۷/ 4۷۸، 4۸0، 4۸4، 4۸۵، 
۵4۱ ،۵2۳ ،۵۱0 ،۵02 ،4۹۵ ،4۸۸

دیوان ابوعلی بصیر: ۴/ 42۷
دیوان ابوفراس: ۲/ ۸۱؛ 3/ ۵۹0

دیوان ابونؤاس: ۲/ 2۸0
دیوان الحماسه: ۲/ ۱0، ۵۱۶

الّدیوان المعمور فی مدح الّصاحب المذکور: ۴/ 
۷۳

دیوان الُمنشئات: 5/ ۶۶۶
دیوان المؤّید فی الدین: ۴/ 4۳۵، 444

دیوان ُبحتری: ۴/ 2۹2
دیوان جریر: 1/ ۵۹0

دیوان حافظ ابراهیم: ۷/ ۱۱0، ۱2۱
دیوان َحّسان: 1/ 4۳۷، 4۳۸؛ ۲/ ۶، ۸0، ۸۱، 

2۸0

دیوان خطیب خوارزمی: ۴/ ۵۶۳، ۵۷0، ۵۷۱، 
۵۷۳

 ،2۹۳ ،2۹2 42۵؛ ۴/  دیوان شریف رضی: 1/ 
۳22 ،۳۱۹ ،۳۱۷ ،۳۱۳ ،۳0۹

دیوان شهاب  الّدین حیص بیص: 1/ 42۸
دیوان صاحب بن عّباد: ۴/ 2۹2
ی: ۶/ ۸0

ّ
دیوان صفّی  الدین حل

 ،۳2۶  ،۳2۵  ،۳24  ،۳2۳  /۴ صوری:  دیوان 
۳2۹، ۳۳۱، ۳۳2، ۳۳۳، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۹۹؛ ۷/ 

۱۷۹
دیوان عبید بن ابرص: ۹/ 22۵

دیوان فرزدق: 1/ 4۱۹؛ ۲/ ۸0، ۸۱، 2۸0
دیوان َکشاجم: ۲/ ۸۱؛ ۴/ ۱۸، 2۹، ۳۶، 4۳

دیوان محّمد حافظ ابراهیم: ۸/ ۱۱۱
 حسن افندی َبّزار موصلی: ۸/ ۸۵،

ّ
دیوان مال

 ،242  /1 أمیرالمؤمنین؟ع؟:  به  منسوب  دیوان 
4۶۸

دیوان ِمهیار دیلمی: 1/ 2۶۸، 42۶، 42۷؛ ۴/ 
 ،۳۶۶ ،۳۶0 ،۳۵۶ ،۳۵۱ ،۳4۸ ،۳4۱ ،۳40 ،۱۶۱

۳۶۷، ۳۷۳؛ ۷/ ۱۸0
دیوان نابغة بنی  َشیبان: 1/ 42۵

 ،22۶  ،۱۱۸  ،۱۱0  ،۵۷  ،۳۶  /1 العقبی:  ذخائر 
 ،۹۳ ،۸۸ ،۸4 ،۸۳ 2۹۷، 2۹۸، 4۶4، ۶2۵؛ ۲/ 
 ،4۷۳  ،4۷2  ،4۶۵  ،4۶4  ،4۶0  ،4۵۵  ،۱0۸  ،۹۶
 ،۳۸  ،۳۶  /3 4۸۷؛   ،4۸0  ،4۷۸  ،4۷۷  ،4۷۶
 ،24۵ ،244 ،24۱ ،۱۹2 ،۱۹۱ ،۱۸۸ ،۱۸4 ،۱2۸ ،4۶
 ،۱۶0 ،۱۵۱ ،۱4۸ ،۱۳۵ ،۱۱4 ،۹۵ 2۷4، 2۷۵؛ ۶/ 
۱۶۱، ۱۶۶، ۱۷۵، ۱۸4، ۳۶۸، ۵0۵، ۵۱۳؛ ۷/ ۱۷۳، 
 ،۵۳۷ ،۵0۸ ،۳۳۹ ،۳۳۶ ،۳2۷ ،۱۷۶ ،۱۷۵ ،۱۷4

۵40؛ 1۰/ ۱۵۷
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فی  الآلل  جواهر  عقد  شرح  فی  المآل  ذخیرة 
فضائل اآلل: 1/ 2۳۸، 4۱4، ۵۱۳، ۵۸4، ۶4۸؛ ۶/ 

۱0۷
خیره )ابن  بّسام(: ۴/ ۳۸2

ّ
الذ

الذرّیة الطاهره: 3/ 200، 2۱۳؛ 5/ ۶۸0؛ ۷/ ۱۷۵
ریعة إلی تصانیف الّشیعه: 1/ 2۷۹؛ ۲/ ۷۶، 

ّ
الذ

۶۷۵؛   /5 4۵۱، ۵۷4؛   /۴ ۵4۱؛   /3 ۳4۳، ۵۱۶؛ 
 ،۳۸4  ،۳۸0  ،۳۷۹  ،۳۷۷  /11 ۵۷۶؛   ،۵4۸  /۷

۵2۶ ،۳۹4 ،۳۸۵
ذکر أخبار إصبهان: 1/ ۵۱۷، ۵۱۸؛ 3/ ۳0۸

الّتابعین: 1/ ۱۶۱، ۱۶۵، ۱۶۷، ۱۶۹،  ذکر أسماء 
۱۷۵ ،۱۷4 ،۱۷۳ ،۱۷0

ِذکَری ابی العالء: ۲/ ۳۸4
ِذکَری حبیب: ۲/ ۵۱۳

کری: ۷/ ۱0۳
ّ

الذ
ذوب الّنضار فی شرح الّثار: ۲/ ۵2۱، ۵2۳

ذیل الّروضتین: 1/ 22۱
ذیُل تتّمـة الیتیمه: ۴/ 42۷
الّرائض فی الفرائض: ۶/ 20
الّرائع فی الّشرائع: 5/ ۵۹۳

الّرائق من اشعار الخالئق: ۴/ 4۸۶، 4۸۸، ۵2۱، 
۵22، ۵۵2؛ ۶/ ۷۵؛ 11/ ۳۵۳، 40۶، 40۹، 42۶، 

۵۳۹
ربیع األبرار: 1/ 2۱۳، ۳۵۶، ۳۹۱، ۵۶۶؛ ۲/ ۱44، 
۱۶۷، ۱۸۸، ۱۹4؛ 3/ 2۱، ۱02، ۱0۶، 2۷0؛ ۶/ 2۶0، 
۳۷0؛ ۷/ ۹۶؛ ۸/ 4۸۸؛ 1۰/ ۶۱، ۱۱۹، 2۶2، ۳22؛ 

۱2۳ ،۳۳ ،۳۱ /11
الرجال )ابن   ابی  جامع(: ۴/ 2۶۷، ۳۸۶

الرجال )ابن  داوود(: ۲/ ۵۱۸، ۵2۱؛ ۴/ ۵۱

الرجال )جمال الّدین بن طاووس(: ۲/ ۵2۱
الرجال )شیخ طوسی(: ۲/ ۵۵۱؛ 3/ 40۶، 40۸، 

4۱0، ۵۱۶، ۵۱۹؛ ۴/ ۳۸2
طیف بن ابی جامع(: 3/ 

ّ
الرجال )شیخ عبدالل

40۶ ،۱۱۶
ی(: ۲/ 44۸

ّ
مه حل

ّ
الرجال )عال

 ،۱۵0  ،۱۱۸  ،۱۹  /۲ ۳۳0؛   /1 )َکّشی(:  الرجال 
 ،44۶ ،۳۷2 ،۳۵4 ،۳۳۹ ،۳0۹ ،2۸۸ ،2۸۶ ،۱۷۶
44۷، 44۸؛ 3/ ۱۱۵؛ ۴/ ۵2، ۵۸، ۷۶، 22۷، 2۹0، 

۳۹۷
الرجال )میرزا محّمد استرابادی(: 3/ ۱۱۹

 /۷ 2۷۵؛   ،2۷4  ،2۷۳  /1 )نجاشی(:  الرجال 
 ،۵۱۳  ،۵0۸  ،4۵0  ،44۸  ،۳۶2  /۲ ۵۷۵؛   ،۵۷4
 ،۱۹4  /3 ۵۶۷؛   ،۵۶۵  ،۵۵۶  ،۵۵۱  ،۵۱۸  ،۵۱۶
۵۱۵، ۵۱۷، ۵۳۸؛ ۴/ 2۶۷، 2۸2، 2۹۱، ۳0۷، ۳۸۱

رجال المشکاة: 1/ 2۵۳
رحلة الّشافعی: 5/ ۳۶۶

 ،24۱  /5 2۹؛   /3 ۵22؛   /۲ المدرسیه:  الّرحلة 
2۷۶

رحمة االّمة فی اختالف األئّمه: 1۰/ ۳22
الّشمس ألمیرالمؤمنین علی؟ع؟: 3/ ۱۹۸؛  رّد 

۵۷0 /۴
رّدُ المحتار علی الّدّر المختار: 3/ 2۱۷؛ 5/ ۱۸۱، 

2۶۶
الّرّد علی ابن  العربی: 11/ ۳00

 /۴ االجسام:  حدوث  فی  ابن   َعدّی  علی  الّرّد 
۳۸۱

الّرّد علی اصحاب العدد فی شهر رمضان: ۴/ 
۳۸۱
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الّرّد علی اإلمامیه: ۲/ ۱۶۶
الّرّد علی الُحرُقوصیه: 1/ 2۷2

الّرّد علی الّروافض: 3/ 20۶
الّرّد علی الفقیه علّی بن سلیمان فی العارضة و 

الّناقضه: 11/ ۳00
الّرّد علی المتعّصب العنید عن لعن یزید: 5/ 

۳۶۷
رسالة اثبات وجود اإلمام المنتَظر: 3/ ۱۱۶

رسالة أشغال الّنقشبن دیه: ۶/ ۱0۶
رسالة أصول اإلیمان: 1/ 2۶2

رسالة اإلبانة عن مذهب اهل العدل: ۴/ ۷۸، 
۱0۳

رسالة اإلثنی عشرّیه: 11/ 4۵۹
رسالة اإلشاعة فی إشراط الّساعه: ۶/ ۱0۶

الّرسالة اإلعتقادّیه: 11/ ۳۸۷
رسالة اإلمداد بمعرفة اإلسناد: ۶/ ۱0۶

رسالة اإلنشاء: ۸/ ۱20
الّرسالة الباهرة فی العترة الّطاهره: ۴/ ۳۸۱

الّرسالة الّتهامّیه: 5/ ۶۱4
الّرسالة الّثومّیه: ۶/ ۶۷

الشهید  ادلة  رّدَ  َمن  جواب  فی  الجمعة  رسالة 
الثانی فی رسالته فی الجمعه: 11/ 4۹2

رسالة الجمعه: 11/ 4۶۸
الّرسالة الحاتمّیه: 11/ ۳۷۹

ة العالمه: 5/ ۶۱4
ّ
کمة باألدل الّرسالة الحا

الّرسالة الخراجّیه: ۴/ ۳۹۶
رسالة الّدار عن محاورات الفار: ۶/ ۶۷

الّرسالة الّرضاعّیه: 11/ ۳۳۹
الّرسالة الّسالمّیه: 11/ 4۶۷

رسالة السید محمد: 3/ ۱۱۶
رسالة الّطهارة الّظاهرّیة و القلبیه: 11/ ۳۳۹

الّرسالة الّطهماسبّیه: 11/ ۳۳۹
رسالة الّطیف: 5/ ۶۸4

الرسالة العثمانّیه: ۷/ ۱۳۳، ۵۷۵
رسالة العقائد: ۶/ ۱04

الّرسالة العقلّیه: ۶/ ۱۱4
الّرسالة الغدیرّیه: 1/ 2۷۸

رسالة الغفران: 3/ ۶۸
الّرسالة الفارقة بین الّزیدّیة و المارقه: 5/ ۶۱4

الرسالة الفارقة و الملحة الفائقه: 3/ 22۳
رسالة الفتح المبین فی فضائل اهل بیت سّید 

المرسلین: 1/ 2۶۱
رسالة الفصول األربعه: ۶/ ۱0۳

رسالة الفقهاء: 5/ ۵۹۳
ة الباهره: 5/ ۶۱4

ّ
الرسالة القاهرة باألدل

الّرسالة الکافیة إلی اهل العقول الوافیه: 5/ ۶۱4
و  الّصفات  و  األسماء  أسرار  من  معة 

ّ
الل رسالة 

الحروف و اآلیات و الّدعوات: ۷/ ۵۸
الّرسالة المهمله: ۶/ ۶۷

ة الواضحه: 5/ ۶۱4
ّ
الّرسالة الّناصحة باألدل

ة القاطعه: 5/ ۶۱4
ّ
الّرسالة الّنافعة باألدل

ة البادیه: 5/ ۶۱۳
ّ
الّرسالة الهادیة باألدل

الّرسالة الهاللّیه: 11/ ۳۸۷
 /11 الفاتحه:  سورة  شرح  فی  الواضحة  الّرسالة 

۳2۱
الّرسالة الوسواسّیه: 11/ ۳۳۹

رسالة تضاریس األرض: 11/ ۳۸۷
رسالة دلیل الّنجاح: 11/ 4۶0
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رسالة غسل الّرجلین و مسحهما: ۴/ ۷4
رسالة غنیة المسافر عن المنادم و المسامر: 11/ 

4۳2
رسالة فی اإلراده: ۴/ ۳۸0

کید: ۴/ ۳۸0 رسالة فی الّتا
رسالة فی الّتوبه: ۴/ ۳۸0

رسالة فی الخمس: 5/ ۵۹۳
رسالة فی الّرحله: 11/ ۳۳۹
رسالة فی الرضاع: 11/ 4۶۸
رسالة فی الّسوره: 11/ ۳۸۷

رسالة فی الّصلوات علی الّنبّی و آله المعصومین: 
۵۸ /۷

رسالة فی العقیقه: 5/ ۵۹۳
رسالة فی المتعه: ۴/ ۳۸0

رسالة فی المسلسلة باآلباء: 11/ ۵0۶
رسالة فی الّناسخ و المنسوخ من القرآن: 5/ ۵۹۳

رسالة فی الهدایة و الّضالله: ۴/ ۷۸
رسالة فی تقدیم الّشیاع علی الید: 11/ ۳۳۹

حال  البالغ  الحربّی  استرقاق  جواز  فی  رسالة 
الغیبه: 11/ ۳۳۹

رسالة فی حّل اشکال العطارد و القمر: 11/ ۳۸۸
رسالة فی خلل الّصاله: 11/ 4۶۸

رسالة فی زیارة أمیرالمؤمنین؟ع؟: ۷/ ۵۸
رسالة فی طریقة العمل: 11/ 4۳۸

رسالة فی عدم طهر البواری بالّشمس: 11/ ۳۳۹
رسالة فی علم اهلل: ۴/ ۳۸0

رسالة فی محاسبة الّنفس: 11/ ۳20
رسالة فی معنی المولی: 1/ ۵۶۹؛ ۲/ ۷4، ۱۱۵، 

2۸2

اّیام  فی  اإلمام  مال  صرف  وجوب  فی  رسالة 
الغیبه: 11/ ۳۳۹

رسالة فی وفیات العلماء: 11/ ۳2۱، ۳۵2
علی  الّصلوات  و  الّتوحید  فی  مختصرة  رسالة 

الّنبی و آله: ۷/ ۵۸
رسالة مناظرة مع علماء حلب: 11/ ۳۳۹

رسالتان کّرّیتان: 11/ ۳۸۸
الّرساله )شافعی(: ۸/ ۳2۳

رساله در شرح حدیث أسماء: 11/ 4۵۸
رساله در علم منطق: 11/ ۳۵۳

رساله در میراث: 11/ ۳۳۹، ۳۸۶
با قطر زمین:  کوه ها  رساله در نسبت بزرگ ترین 

۳۸۸ /11
آیات  از تالوت  رساله ای در احکام سجود پس 

سجده: 11/ ۳۸۹
رساله ای در احوال صحابه: 11/ 4۹2

رساله ای در ارث: 11/ 4۹2
رساله ای در آفرینش کافر: 11/ 4۹2

رساله ای در این موضوع که نور کواکب برگرفته از 
خورشید است: 11/ ۳۸۸

برای  رضا؟ع؟  امام  آنچه  ترجمه  در  رساله ای 
مأمون نوشت: 11/ ۳۸۹

رساله ای در تواتر قرآن: 11/ 4۹2
رساله ای در حج: 11/ ۳۸۸

رساله ای در حّل عبارتی از قواعد: 11/ ۳۸۹
رساله ای در ذبیحه  های اهل کتاب: 11/ ۳۸۸

رساله ای در رّد صوفیان: 11/ 4۹2
رساله ای در زمینۀ ذکرها: 11/ 4۶۸

رساله ای در طبقات الرجال: 11/ ۳۸۹
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رساله ای در عقاید: 11/ ۳۳۹
رساله ای در علم رجال: 11/ 4۹2

رساله ای در فضیلت عبدالعظیم حسنی: ۴/ 
۷۸

رساله ای در قبله: 11/ ۳۸۸
رساله ای در قصر و اتمام نماز: 11/ ۵40

 رساله ای در قصر یا تخییر نماز مسافر: 11/ ۳۸۸
رساله ای در موضوع قبله: 11/ ۳۳۹، ۳۸۸

رساله ای در میراث: 11/ ۳۳۹، ۳۸۶
رساله ای در نحو: 11/ 4۶0

رساله ای در نماز: 11/ ۳۸۸
رساله ای در وجوب نماز جمعه: 11/ ۳۳۹

در  فیروزآبادی  اشتباهات  در بارۀ  رساله ای 
القاموس: 11/ ۵0۶

رساله ای در بارۀ علّی بن حسین اکبر؟امهع؟: 3/ 
۱۱۹

رساله ای در بارۀ نماز شب: 11/ 4۶۸
رساله ای در بارۀ واجبات: 11/ ۳۳۹، 4۶۸

رسالۀ ابوالحسن فضلی: 3/ 20۷
رسالۀ ابوعثمان جاحظ: ۷/ ۵۷۵

رسالۀ اخوانیه: 5/ ۶24
رسالۀ حساب به فارسی: 11/ ۳۸۶

عالمان  در بارۀ  ماحوزی  سلیمان  شیخ  رسالۀ 
بحرین: 11/ ۳۵2، ۳۸0

رسالۀ عربی در اسطرالب: 11/ ۳۸۶
رسالۀ فارسی در اسطرالب: 11/ ۳۸۶

رسالۀ نابته: 1۰/ ۳4۷
 ،۱۳۳  /۷ 20۸؛   /۶ 4۸؛   /5 الجاحظ:  رسائل 

۳2۵ ،2۹۷ ،24۷ ،20۹

رسائل الّدهلوی: 1/ 2۵۹
رسائل الصابی و الشریف الرضی: ۴/ 2۹۱

الّنبّی  بنی  فضائل  بحر  من  الّصادی  الّرشفة 
الهادی: 1/ ۶۳2؛ ۲/ ۱0۱، 4۵۵، 4۵۶، 4۶۶، 4۶۸، 

4۸0، 4۹۱؛ ۴/ ۵۷۵
الّرعایة الکبری فی الفروع الحنبلّیه: 5/ ۱۶۳

رغبة األمل من کتاب الکامل: ۲/ 22۵
رمز پیشرفت اسالم: 3/ ۱۹

رموز الهی: 11/ ۵2۶
رواة مالک: ۶/ 2۸۹

روائح المصطفی: ۶/ 42
روح البیان: 3/ ۱۷2؛ 1۰/ ۳2۳؛ 11/ ۱۸۸

روح المعانی: 1/ ۳۸، ۵۹، ۸۷، ۹۸، ۱۱2، ۱۱۳، 
۳۷۹، 40۱، ۵۱۵، ۵۳۵، ۶۳۳؛ ۲/ ۹۷؛ 3/ ۱۶۸، 
 ،۹2 ۵۵، ۱40، ۱4۱، 4۷2؛ ۸/  ۱0۹؛ ۷/  24۷؛ ۶/ 
 ،2۹2  ،۱22  ،۱20  ،۱۱۶  ،۱۱۵  ،۱۱4  ،۱۱۳  ،۱۱2  ،۹۵
۳4۷، ۳۸۱، ۳۸۳، ۳۸۵، 42۳؛ ۹/ 4۵، 4۷، 4۸؛ 

۱۹۶ ،۱2۶ ،۱2۵ ،۱24 ،۳۷ /1۰
الّروزنامچه: ۴/ ۷۷

روزنامۀ األهرام: ۸/ ۵۵۱
روض األخبار گزیدۀ بیع األبرار: 5/ ۵0

روض األفکار: 5/ ۵۵۳
الروض االُنف: ۲/ ۳0، ۱0۵؛ 3/ 44؛ ۶/ ۳۳4؛ 
 ،4۷۹ ،۳۹۶ ،۳۹2 ،۳۳۵ ،۳2۱ ،2۳۶ ،۱۸۸  /۷
4۹۵، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵2۳، ۵2۵؛ ۸/ ۳۶0، ۳۶۱؛ ۹/ 

44۶؛ 1۰/ ۵۷؛ 11/ ۱۶۹، ۱۸2
الّروض الباسم عن سنة ابی القاسم: 11/ ۳02

تّمام: ۲/  فوائد  و تخریج  بترتیب  البّسام  روض 
۱0۸
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روض الجنان فی نیل مشتهی الجنان: 3/ ۱۶
 ،۱۱۷  ،۷۵  /۲ الَجنان:  َروح  و  الِجنان  َروض 

2۸۳، ۳0۱؛ ۴/ 4۵۱
روض الّریاحین: 3/ 44۱؛ 5/ 44، ۱0۱؛ ۷/ ۳4۱، 
۳42، ۳44، ۳۶۱، ۳۶۸؛ 11/ ۱۹۱، 2۱0، 22۷، 22۸، 

2۹۱ ،2۷۶
روض الّطالب: 5/ 22۷

الّرقائق: 5/ ۱44،  و  المواعظ  فی  الفائق  الّروض 
۱۵۸؛  2۵2؛ ۷/   ،222  ،۱۶0  ،۱۵۹  ،۱۵۶  ،۱۵۱  ،۱4۹
۸/ ۱۳۶؛ 11/ ۱۹0، ۱۹۱، ۱۹2، ۱۹۷، 20۱، 22۱، 22۳، 

2۹۱ ،22۹ ،224
روض المناظر: 1/ ۵۸۸؛ ۲/ ۱۸۹، ۱۹2؛ 3/ ۱۶2؛ 
۴/ ۳4۸، ۵22؛ 5/ ۱۱۳، ۶04؛ ۷/ ۱0۳، ۱0۸، ۱۳۱، 

۱4۸، 22۷؛ ۹/ ۱۶4، ۳۸۹؛ 1۰/ ۵22
الّروض الّنضیر: 3/ ۱۱4

روضات الجّنات: 3/ ۵۵، ۵۳۸، ۵۶۶، ۵۹۶؛ 
 ،4۸0 ،4۵۸ ،2۸2 ،۱۵۸ ،۱۵2 ،۱2۹ ،۱20 ،۵۸ /۴
۵۶۵، ۵۷۶؛ 5/ ۵۹0، ۶۷4، ۶۷۵، ۶۸2؛ ۶/ 2۱، 
 ،۳۷2  ،۳۷۱  ،۳4۵  ،۳20  /11 ۹4؛   /۷ ۶۷؛   ،۶۶
 ،4۵۹ ،44۱ ،4۳۵ ،4۳۱ ،42۷ ،۳۹۶ ،۳۸۳ ،۳۷۹

۵2۷ ،۵0۹ ،4۹۵ ،4۶۷
روضة األبرار: ۴/ 2۷۶

و  اآلل  و  الّنبی  سیرة  فی  األحباب  روضة 
األصحاب: 1/ 24۸

الّروضة البهّیه: ۴/ 2۶۷؛ 11/ ۳۷2، ۳۸0، 4۱0
الّروضة الّرّیا فی من ُدِفن فی داریا: 11/ ۱۷۶

روضة الّصفا: 1/ 4۵4؛ 11/ ۳۷2
روضة المجاهدین: ۲/ ۵2۳

روضة الّناظرین: 1/ 24۶؛ 5/ ۵۱، ۱0۱، ۱2۹؛ ۷/ 

2۱4؛ 11/ ۱۹۸، 2۵۶، 2۶4، 2۶۵، 2۷2، 2۸۱
الّروضة الّندّیة فی شرح الّتحفة العلوّیه: 1/ ۸۵، 

4۱4، 4۷0، ۵۱0، ۵۷2، ۶4۷؛ ۶/ ۱0۷؛ ۹/ ۱۷0
روضة الواعظین: 3/ 2۱؛ ۴/ ۱۹۸، 4۵۵، 4۵۷؛ 
 ،۵۵0 4۳؛ ۷/  ۵۹، ۷۵، ۷۸، ۱۱۷، ۵4۹؛ ۶/   /۲

۵۶۷ ،۵۶۶ ،۵۵۹ ،۵۵۸ ،۵۵۱
ریاض ااُلنس: 5/ ۵۱۱

ریاض الجّنه: ۲/ ۱۸۷، ۳42، ۵۱۸، ۵4۹؛ 3/ 
 ،4۵۱  ،۳۸۶  ،2۶۷  ،22۷  ،۱۵۸  /۴ ۵۹۶؛   ،۵۹0
 ،2۷ ،2۵  /۶ ۶۸۷؛   ،۶۸2  ،۶۶۶  ،۵۹0  /5 4۵۸؛ 
 ،۵0۹  ،440  ،۳۷2  ،۳20  /11 ۹4؛   /۷ ۵۳۹؛   ،۶۶

۵۵۷
الکاملة  الّصحیفة  شرح  فی  الّسالکین  ریاض 

الّسّجادیه: 11/ ۵0۶
 ،۱۵2  /۷ 224؛   ،۸4  /1 الّصالحین:  ریاض 

۳2۱ ،244
ریاض العارفین: 11/ ۳۷2

 ،۱۱۶  /3 2۷۵؛   /۲ 242؛   /1 العلماء:  ریاض 
 ،۱۵2  ،۱4۵  ،۱44  ،۱42  ،۱۳4  ،۵۸  ،۵۱  /۴ ۵۹۶؛ 
۱۵۸، 22۷، ۳۸۶، 4۵۵، 4۵۸؛ 5/ 2۳، ۵۹0، ۵۹۱، 
۵۷، ۵۸، ۹4؛   /۷ 2۱، ۶۶، ۶۷، ۵۳۹؛   /۶ ۶۸2؛ 
 ،۳۷۶ ،۳4۵ ،۳44 ،۳4۳ ،۳4۱ ،۳۳۶ ،۳22 /11
 ،۳۸۵  ،۳۸۳  ،۳۸2  ،۳۸۱  ،۳۸0  ،۳۷۹  ،۳۷۸

4۵۸ ،4۵۷ ،4۵۶ ،4۳۱ ،4۱۳ ،4۱0 ،۳۸۹
ریاض المصائب: ۲/ ۳42

 ،۷۹  ،۷۳  ،۶۷  ،۵۷  ،۳۶  /1 ِضره:  الّنَ الّریاض 
 ،۳0۷ ،۳0۶ ،2۹۷ ،22۶ ،20۱ ،۱۹۸ ،۱۱۸ ،۱۱0 ،۱0۵
 ،۵۵۵  ،۵۳۹  ،۵۳۷  ،4۸۵  ،4۶4  ،4۵۹  ،۳2۸
۶2۵، ۶۳۳؛ ۲/ ۷۹، ۸۳، ۸4، ۸۶، ۸۸، ۹۳، ۹۶، 
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 ،4۷4 ،4۷۳ ،4۷2 ،4۶۳ ،4۵4 ،4۵۳ ،۱0۸ ،۱0۱
 ،2۱۵  ،۶۵  /۴ 4۹0؛   ،4۸۸  ،4۸۷  ،4۸0  ،4۷۶
2۱۶، 2۱۸، ۳۸۸، 4۶۱؛ 5/ ۶۹، ۹۳، ۹4، ۹۵، ۹۶، 
 ،۵۳۳ ،۵2۸ ،۵2۶ ،۵2۵ ،۵۱۵ ،4۵۷ ،4۵۱ ،2۳۳
 ،۵۷۶  ،۵۷۳  ،۵۷2  ،۵۶۸  ،۵۶۳  ،۵۶2  ،۵۵2
۵۷۷، ۵۹2؛ ۶/ 4۵، ۹۵، ۱۱۵، ۱۳۵، ۱44، ۱4۸، 
 ،2۱0 ،20۹ ،۱۸4 ،۱۷۶ ،۱۷۵ ،۱۶۶ ،۱۶۱ ،۱۶0 ،۱۵۱
 ،4۹0 ،4۷۸ ،4۷۱ ،4۶۶ ،4۶۵ ،۳۶۸ ،2۸۵ ،2۸4
 ،۱04 ،2۵  /۷ 4۹4، ۵0۵، ۵0۶، ۵۱0، ۵۱۳، ۵۱4؛ 
 ،۱۶۶  ،۱۶۵  ،۱۶0  ،۱۳۱  ،۱۳0  ،۱0۹  ،۱0۷  ،۱0۶  ،۱0۵
 ،۳0۸ ،2۹۱ ،2۸۸ ،2۸۶ ،2۵۹ ،24۶ ،2۱۸ ،۱۷۶
 ،42۹ ،424 ،۳۸۹ ،۳۸۷ ،۳۷۱ ،۳۵۱ ،۳2۷ ،۳۱4
4۳۹، 444، 4۵۶، 4۵۸، 4۶4، 4۷0؛ ۸/ ۶۳، ۶۵، 
 ،۱۷۸ ،۱۵۱ ،۱44 ،۱۳۶ ،۱04 ،۱0۳ ،۱0۱ ،۸۳ ،۷4
۱۸۵، 2۱0، 22۳، ۳۹۳، ۳۹۶، 4۳۷، 4۳۸، 44۵؛ 
 ،2۶۷ ،24۷ ،24۵ ،20۱ ،۱۶۳ ،۱2۷ ،۸۷ ،۳۳ /۹
 ،44۷ ،42۹ ،۳۸۹ ،۳۷۳ ،۳۳2 ،۳2۹ ،۳2۵ ،2۸0
4۶۵، 4۶۹، 4۹۳، 4۹4، ۵0۶، ۵0۷، ۵۵۳، ۵۸۱؛ 
 ،۱۸2 ،۱۶۳ ،۱20 ،۱۱۸ ،۱۱0 ،۷۹ ،2۳ ،20 ،۱۸  /1۰

۱۹۷، 204، 2۱0، 400، 4۶۵؛ 11/ ۳۱، ۸0، ۱۸4
ریحانة األدب: 11/ ۳۶۱، 44۱

 ،۳۷۵ ،۳۷2 ،۳۶۱ ،۳4۳  /11 األلّباء:  ریحانة 
40۳

ریحانة الّنحو: 11/ ۵44
زاد المسافر: 1/ 2۸0
زاد المسیر: 1/ ۵۷0

 ،۱۸2  /۶ ۳۹۵؛   ،۳۸۶  ،۱۵4  /5 المعاد:  زاد 
 ،۳۱2  ،۳0۸  ،۳0۳  ،۳0۱  ،۳00  ،2۹۹  ،2۹۷  ،2۷۶
 ،۳۵2  ،۳۳4  ،۳۳۳  ،۳2۵  ،۳20  ،۳۱۸  ،۳۱۷

۳۵۳، ۳۶۳، 4۵۸، 4۶۱، 4۶2، 4۶۳، 4۶۵، 4۶۸؛ 
 ،۱۸0 ،۱۷۹ ،۱۷۸ ،۱۷۷ ،۱۷۶ ،۱۷۳ ،۱۶۹ ،۱۶۶ /۸

۳2۳، ۳24؛ 1۰/ 2۹۹؛ 11/ 2۳۱
الّزاهدی: 1/ ۵۷۶، ۶04

 ،۳۹۶  ،۳۹۵  ،۳۹4  ،۳۸۷  /11 األصول:  زبدة 
۳۹۸ ،۳۹۷

الّزبدة فی أصول الّدین: 5/ ۶۱4
زبور: ۴/ 202، 2۱۸؛ 5/ ۶۵، ۸۸، ۶4۶؛ ۶/ 24، 

2۶؛ ۷/ 2۵۶
زندگانی امام حسین؟ع؟: ۷/ ۱۷۳

زندگی محّمد؟ص؟: 3/ ۱۸، ۱۹
الّزهد: ۷/ 2۳۱

زهر اآلداب و ثمر األلباب: ۲/ ۵۳۳، ۵۳4؛ ۶/ 
2۸۶؛ ۷/ ۱۶0، ۱۷۸

الّزهر الباسم: 3/ 2۱4
زهر الّربیع فی شواهد البدیع: 11/ ۳2۱

زهر الّریاض فی رّد ما شّنعه القاضی عیاض: ۲/ 
4۶0

زهرة الحیاة الدنیا: 11/ ۳۶۱، ۳۷2، 40۳
زهرة المباحثه: 5/ ۵۹۳

الّزهره در نحو: 11/ ۵0۷
ُزهرّیات: 1/ ۱۸0

 ،۱۱۶  /۷ 4۹۸؛   /5 الکبائر:  معرفة  فی  الّزواجر 
2۸۳

زوائد الُمسند: 1/ ۳۱4؛ ۶/ ۵0۵
زیادات اخبار خوارزم: ۴/ 42۷

الّزیادات فی شعر ابن  حّجاج: ۴/ 2۹0
الّزیادات فی شعر ابی تمام: ۴/ 2۹۱

زید الّشهید: 3/ ۱20، 40۳



۲۰۷ فهرستنمایگان:نگاشتهها

الّزیدّیه: ۴/ ۷۷
زین الفتی فی شرح سورة هل أتی: 1/ ۵۸، ۷2، 
 ،۳0۳  ،2۱۱  ،2۱0  ،۱4۸  ،۱4۳  ،۱0۵  ،۱0۱  ،۹۱  ،۷۸
 /۶ ۵24؛   /3 ۳0۶، ۳۱۱، 4۶0، 4۹۱، ۶۳۱، ۶۵2؛ 
۹۳، ۱۱4، 2۸۶، ۳۵۸، ۳۶۸، ۳۹۹؛ ۷/ 24، 2۵۷، 
 ،۱4۷ ،۱4۶ ۱۶۹؛ 1۰/  ۳۳۳؛ ۹/  2۵۸، 4۷۵؛ ۸/ 

۱۶۳ ،۱۵۱ ،۱4۹
سبک های شعر: ۲/ ۵۱

الّسبل الجلّیة فی اآلباء العلیه: ۸/ ۳۸
سبل الّسالم: 1/ ۶۶0

سبل الهدی و الّرشاد فی سیرة خیر العباد: ۶/ ۱0۱
ضار او شرح حال شیخ الّثار: ۲/ ۵24 سبیک الّنُ

سبیل الّرشاد: 11/ 4۵۹
سخنان محّمد؟ص؟: 3/ ۱۸

سّر األقطاب: ۶/ ۱0۵
سّر السلسلة: 3/ ۹۷

سّر العالمین: 1/ 4۶۱، 4۹2، ۶۳۸
المنیر )ِشربینی(: 1/ ۳۷؛ ۹/ 2۱، 4۵،  الّسراج 

۱0۹ ،4۸ ،4۶
الّسراج المنیر فی شرح الجامع الّصغیر )عزیزی(: 
1/ 24۶، 2۵۹، 4۱0، 42۹، 4۳0، 4۳۱، ۵۷4؛ 3/ 
4۱، ۱۵0، ۳4۱؛ 5/ 220؛ ۶/ ۱0۵، ۱۱۵، ۱4۸؛ 1۰/ 204
سرح الخریدة الغیبیة فی شرح القصیدة العینیه: 

40 /۶
سرقات البحتری من ابی تّمام: ۲/ ۵۱۷

سرقات الّشعر: 1/ 4۵۷
سرقات الکمیت من القرآن و غیره: ۲/ ۳02

سرقات الّنحوّیین من ابی تّمام: ۲/ ۵۱۷
سرنوشت تمّدن اسالمی: 3/ ۱۹

ُسرور صدور االولیاء: 11/ ۵2۶
سریج: 3/ ۵4

سعادة العرب: 3/ ۵۳4
سفر الّسعاده: 5/ 2۵۶، 400، 4۶4، 4۸۸، 4۸۹، 

۵۱۱، ۵2۱؛ ۷/ ۱2۳؛ 11/ ۱2۶
الّسفیانّیه: ۸/ 4۶۹

سفینة البحار: ۴/ ۱2۹، ۱۵۸، ۳4۸، ۳۸۷؛ ۶/ 
4۶، ۶۶؛ 11/ ۳20، ۳4۵، ۳۷2، 44۱، 4۹۵، ۵0۸، 

۵0۹
سفینة النجاء ألهل اإللتجاء: 5/ 2۶0

سفینة الّنجاة فی فضائل األئّمة الهداه: 11/ 4۶0، 
4۶۸

الّسفینه: ۴/ ۷۸
سقط الّزند: ۴/ 2۶۶

الّسقیفة و فدک: ۸/ 4۶4
الّسالسل و األغالل: 11/ 44۱

 ،۳۵2 ،۳۵0 ،۳۳0  /11 ۷۱؛   /۶ العصر:  سالفـة 
 ،۳۸۳  ،۳۷۹  ،۳۷۸  ،۳۷۷  ،۳۷۶  ،۳۷2  ،۳۵۵
 ،4۱۹  ،4۱0  ،40۹  ،40۶  ،40۵  ،40۳  ،۳۹۷  ،۳۹۵
 ،4۷4 ،4۷۳ ،4۳۸ ،42۸ ،42۷ ،424 ،42۱ ،420

۵44 ،۵4۳ ،۵0۸ ،۵0۶ ،4۹۵ ،4۸0 ،4۷۵
 /3 2۵۹؛   ،2۵۸  ،2۵۶  ،2۵4  /1 رر: 

ُ
الّد ِسلک 

2۶2
سلوة الحزین: 5/ ۵۹2
سلوة العارفین: 1/ ۶2۹

سلوة الغریب و ُاسوة االدیب: 11/ ۳۵۵، 4۷۳، 
۵۱2 ،۵۱۱ ،۵0۶ ،۵0۵ ،4۷4

لی: 11/ 44۵، 4۶۳
ّ

سمط الال
الّسمط المجید: 1/ 4۸4
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سمیر الحاضر و متاع المسافر: ۴/ 2۶۷، 4۶۸
سنام المعالی: 3/ ۵04

الّشیعه: 3/ ۷، ۵0، ۱20، 2۳4، ۳۹۹،  الّسّنة و 
4۹۸ ،42۸ ،42۶ ،4۱۷ ،4۱۵ ،402 ،40۱

َکّجی  مسلم  بن  عبداهلل  بن  )ابراهیم  السنن 
بصری(: 1/ ۱۸۷

السنن )ابن ابی َشیبه(: 1/ ۵۸، ۶2، ۱۱2، ۵۱۸
السنن )ابن ابی عاصم(: 1/ ۹۵، ۱۱۶، 2۹۶، ۵۱۱، 

۵۱۶، ۵۱۷؛ ۲/ 4۷۵
السنن )ابن   ماجه(: 1/ ۳۶، ۵۷، ۹0، ۹۳، ۱۷۱، 
 ،۶۱۶ ،۵۵4 ،۵۵0 ،۵2۶ ،۵۱۸ ،۵۱۷ ،2۶۳ ،۱۸4
 ،40۵  ،۳۹۳  ،2۷0  ،2۶۸  ،2۶۵  /۲ ۶۵۹؛   ،۶۵۸
4۷۶؛ 3/ ۱۸۹، 2۷۸، ۳۳۵؛ 5/ 4۶، ۱۸0، ۳4۳، 
4۱۹؛ ۶/ ۱۱۹، ۱۳۹، ۱40، ۱۸۵، ۱۸۷، 2۳۵، 24۱، 
 ،۳۱۸ ،۳۱۷ ،2۹۵ ،2۶۵ ،2۶0 ،2۵۷ ،24۷ ،242
 ،4۵۷  ،4۳۹  ،4۳۷  ،4۳0  ،42۹  ،42۸  ،۳۳۳
 ،۱۶۸  ،۱04  /۷ ۵۱۵؛   ،4۸۸  ،4۷۵  ،4۷2  ،4۶۸
۳2۱؛ ۸/ ۱2۷، 2۳0، 2۵۹، 2۷0، 2۸0، ۳۱2، ۳2۷، 
۳۵4، ۳۶4، ۳۹0، 4۱۶؛ ۹/ 2۱، 2۳، 4۶، 4۹، ۵0، 
 ،4۷ ،2۷  /1۰ ۵۱، ۸2، 4۳۱، 44۷، 4۵۹، 4۷2؛ 

۳۳۳ ،۳2۷ ،۳۱۷ ،2۸۳ ،۱02 ،۱0۱ ،۶4
 /۲ ۶۵۸؛   ،۵۵0  ،4۸4  /1 )ابوداوود(:  السنن 
۱۸۷، 2۶۵، 2۶۷، 2۶۸، 2۶۹، 4۹۳؛ ۶/ ۱20، ۱۶2، 
 ،242  ،24۱  ،2۳۹  ،2۳۳  ،2۳2  ،۱۹۶  ،۱۸۶  ،۱۸0
 ،۳۱۱ ،۳0۹ ،2۷۷ ،2۷2 ،2۶۵ ،2۶۳ ،2۶2 ،24۸
 ،4۵۷ ،4۳0 ،42۸ ،42۶ ،424 ،4۱۹ ،4۱۷ ،۳۱۷
4۵۸، 4۶2، 4۷۵، 4۸۸؛ ۷/ 2۳۱، ۳۱۱؛ ۸/ ۱۱۶، 
 ،2۷۳  ،2۷0  ،2۶۸  ،2۶۷  ،۱۸۱  ،۱2۷  ،۱24  ،۱۱۷
 ،۸4  /1۰ 442؛   ،44۱  ،۵۱  /۹ ۳0۸؛   ،2۷۹  ،2۷4

۸۶، ۱0۳، ۱۸۱، 2۹۳، ۳۳۳؛ 11/ ۶۵، 2۳0، 2۳۱، 
2۳۸ ،2۳۵

السنن )بغوی(: 1/ ۳۶
السنن )دارقطنی(: 1/ ۶۵۶؛ ۸/ 2۷۱، 2۸۱؛ ۹/ 

442؛ 1۰/ ۱۱۵، ۱۱۷، ۳04
۳0؛  ۵۵0، ۶۵۸، ۶۵۹؛ ۲/  السنن )دارمی(: 1/ 

3/ 4۵۸، 4۹0؛ ۶/ ۱۸0، ۱۸۸، 2۳2، 2۵۷، 2۶۵، 
 ،4۳2 ،4۳0 ،42۸ ،424 ،4۱۷ ،۳۳2 ،2۹۶ ،2۷2

 ،۱4۶  /۷ 4۳۳، 4۳۵، 4۳۶، 4۳۹، 44۱، 4۵۷؛ 

۱۶۷، ۱۶۸، ۱۸۱، ۱۸2، ۱۸۳؛ ۸/ ۱۶۸، 22۸، 2۳۱، 

 ،2۹۹ ،2۸0 ،2۷۹ ،2۷۵ ،2۷4 ،2۷2 ،2۶4 ،2۳۳

4۱۶؛ ۹/ 44۸؛ 1۰/ ۱0۱، 2۹۹؛ 11/ ۱۵۱

السنن )عثمان بن محّمد بن ابوَشیبه(: 1/ ۱۷4

السنن )فریابی(: ۶/ 4۷۸

السنن )نسائی(: 1/ ۱۱۶، ۱۵۸، ۱۶2، ۱۶۵، ۱۶۹، 

 ،۶۵۸  ،۶۱۶  ،۵۵0  ،۵۱۷  ،4۹۵  ،۳00  ،۱۹0  ،۱۸۹

 ،2۶۷  ،2۶۵  ،۱۸۷  /۲ ۶۸۹؛   ،۶۸2  ،۶۶0  ،۶۵۹

2۶۸، 2۶۹، 40۵، 4۶۸؛ ۶/ ۱۱۹، ۱20، ۱2۳، ۱۳۹، 

 ،۳22 ،۳۱۷ ،2۹۷ ،2۹۶ ،2۶۸ ،2۶2 ،242 ،2۳۹

 ،42۸  ،42۶  ،424  ،۳۸4  ،۳۸۳  ،۳۳۳  ،۳24

42۹، 4۳0، 4۷۵، ۵۱۱، ۵۶2؛ ۷/ 24، 2۳0، 2۶۸، 

 ،۱۵۹  ،۱2۸  ،۱2۷  ،۱24  /۸ ۳۵4؛   ،۳۵2  ،۳۳۵

 ،24۶  ،22۹  ،20۷  ،200  ،۱۸0  ،۱۷۹  ،۱۷۸  ،۱۶۸

 ،2۷۳ ،2۷2 ،2۷۱ ،2۷0 ،2۶۷ ،2۶4 ،2۵4 ،2۵۳

 ،۳۱۱  ،۳0۵  ،۳0۳  ،۳00  ،2۹۹  ،2۸۹  ،2۷۹  ،2۷4

 ،4۹  ،2۷  ،22  /۹ 4۱۶؛   ،۳۹0  ،۳۸0  ،۳42  ،۳24

 ،2۸۵ ،2۸4 ،224 ،۱02 ،۶۶ ،۶4  /1۰ ۸2، 4۹۳؛ 

 ،۳۱2  ،۳0۵  ،۳04  ،۳00  ،2۹۹  ،2۹۳  ،2۹2  ،2۸۶
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۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳2۷، ۳۳2، 4۱۱، ۵44؛ 
2۳0 ،۱۵0 ،۱4۹ ،۶۶ /11

 ،۱۶2 ،۱۵۸ ،۸۹ ،۸2 ،4۷  /1 الکبری:  السنن 
 ،4۹۵  ،۳00  ،20۷  ،۱۸۸  ،۱۸۶  ،۱۸۱  ،۱۷۳  ،۱۶۵
۵۱۷، ۵۵0، ۶۱۶، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶0؛ 5/ ۱۱۵، ۱۵0، 
 ،2۵۳  ،2۵2  ،2۵۱  ،2۵0  ،24۹  ،24۸  ،۱۵۷  ،۱۵۱
2۵۵، ۳۷۵، ۳۸۶، ۵۳4، ۵۶۸، ۵۷۵، ۵۸2؛ ۲/ 
۱۱۹، ۱۵۸، ۱۵۹، 2۶۷؛ 3/ ۳۸، ۳۹، 42، 4۳، ۱0۸، 
 ،2۹۸  ،2۷۹  ،2۷۸  ،۱۹2  ،۱۸۹  ،۱۸۶  ،۱۷4  ،۱۵۶
۳0۶، ۳2۱، ۳22، ۳۷۹، 4۵۸، 4۸۸، 4۹0، 4۹۱؛ 
 ،۱۸۱ ،۱۷۵ ،۱۶۹ ،۱۶۸ ،۱4۷ ،۱4۶ ،۱۳۹ ،۱۳۸ /۷
 ،2۳۱ ،2۳0 ،220 ،2۱۹ ،20۶ ،۱۹۵ ،۱۹4 ،۱۹۳ ،۱۸۵
 ،440  /۹ ۳۳۵؛   ،۳2۵  ،۳0۷  ،2۹۱  ،2۷۸  ،2۳۶
44۱، 442، ۵۱4، ۵2۳، ۵24؛ 11/ ۶۵، ۶۶، ۱04، 

۱۹۳ ،۱۵0 ،۱2۶
الّسّنه )ابن شاهین(: ۲/ 404؛ ۷/ ۱2۵

الّسّنه )ابوشیخ(: ۶/ ۹۱
الّسّنه )اللکائی(: ۷/ 2۱۵

الّسهام الّثاقبه: 1/ ۵2۳، ۵۳۱
الّسهم المصیب فی الرد علی الخطیب: 5/ ۱2۶

سوانح سفر الحجاز: 11/ ۳۸۶
الّسوانح: 11/ ۵0۸، ۵40
الّسّیدة سکینه: 3/ ۱20

ِسَیر أعالم الّنبالء: 1/ ۸۷، ۱۹۷؛ 5/ ۳۳۱، ۳44؛ 
۶/ 404؛ ۷/ ۵۳4؛ ۹/ ۷۶؛ 1۰/ 2۱۹، 220

ِسَیر االولیاء: ۶/ ۹۶
 ،۳22 ،۳20 ،۷۱ ،42 ،۳۵  /1 الحلبّیه:  الّسیرة 
 ،۶4۹ ،۶2۶ ،۵۶۷ ،۵04 ،4۸۷ ،4۱۶ ،4۱2 ،۳۹۱
۶۶0؛ ۲/ ۶۵، ۸۸، ۹۱، ۱22، ۱2۳، ۱2۷، ۱۵۷، ۱۹۵، 

 ،2۱۸ ،2۱۱ ،۱۸0 ،۱۷۸ ،۱4۹ ،4۱  /3 ۱۹۸، 2۵۷؛ 
 ،۳2۱ ،۳۱۶ ،۳۱۳ ،۳۱۱ ،۳۱0 ،۳00 ،2۹0 ،2۸۶ ،2۸۵
۳۳۳، ۳۳۷، ۳44، ۳۵۷، ۳۶۳، 42۷؛ ۴/ ۵۵۹؛ 
 ،۵۷۶ ،۵۷۵ ،۵۷۳ ،۵۷2 ،۵4۵ ،۵۳۳ ،۱04 /5
۵۸4؛ ۶/ ۱۷۸، ۱۸2، 2۱۳، 2۷۹، 40۷، 4۱0، 4۶0، 
4۹۵؛ ۸/ ۷۶، ۹۱، ۱2۵، ۱۹۶، ۳۶۵، ۳۶۸، ۳۷۵، 
۳۷۷، ۳۷۸، ۳۸۱، ۳۸۳، ۳۹۶، 4۳۹، 442؛ ۹/ 
 ،۳۳2 ،۳۳۱ ،۳2۵ ،2۸0 ،24۵ ،۱۵0 ،۱4۳ ،۸۷ ،20

۳۳4، ۵0۹، ۵۱0، ۵۷۶؛ 1۰/ 22، ۳۱، 2۱0
الّسیرة الّدحالنیه: ۷/ ۵2۸

سیرة المؤّید فی الدین: ۴/ 442، 44۳، 444
 ،۱۷۷  /3 الناس(:  سید  )ابن  النبوّیه  السیرة 

۳۵۷؛ ۷/ ۱04
النبوّیه )ابن  هشام(: 1/ 40۷، ۵۵0؛ 3/  الّسیرة 
 ،24۳  ،242  /5 ۳۶۷؛   ،۳۶۶  ،۳۵۶  ،۱۸0  ،۱۷۵
۵۳4، ۵۷۶، ۵۸4؛ ۶/ ۶2، 244، ۵۱۶؛ ۷/ ۱04، 
 ،2۳۹ ،۱۸۸ ،۱۶۶ ،۱42 ،۱۳0 ،۱۱۱ ،۱0۹ ،۱0۶ ،۱0۵
 ،۳۸4 ،۳۷۱ ،۳0۷ ،2۹۳ ،2۹2 ،2۹۱ ،2۸۶ ،240
 ،4۸۵  ،4۷۹  ،4۶۶  ،44۷  ،44۵  ،۳۸۸  ،۳۸۷
4۸۸، ۵۱0، ۵۱۹، ۵2۳، ۵2۸، ۵۶2؛ ۸/ ۷4، ۷۸، 

4۱۹ ،۳۷۵ ،۸۹
الّسیرة النبوّیه )حلبی(: ۷/ ۱۸۳، ۳۹۳، ۳۹۸، 

4۱4
النبوّیه )زینی دحالن(: 3/ ۱4۹، ۱۷۸،  السیرة 
2۱۸، 2۸۵، 2۸۶، ۳00، ۳۳۳، ۳۶۳؛ ۴/ ۵۵۹؛ ۶/ 
۵۱0؛ ۷/ 2۷، ۱0۳، ۱04، ۱۸۸، ۳۹2، 4۸0، 4۸۹، 
4۹۶، ۵2۳، ۵24، ۵2۶، ۵۳2، ۵۳۳، ۵۳۶؛ ۸/ 

۳۸۳ ،۳۸۱ ،۷۶
سیرة علی؟ع؟: ۹/ ۵0
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سیرة عمر: ۶/ ۱۳۹؛ ۷/ ۱۸۵
الّسیره )ابن  اسحاق(: 1/ ۵۳۷

الّسیره )ِدْمیاطی(: 1/ ۶۶0
۵۳۹ ،۳۳۷ /1 :)

ّ
الّسیره )عمر بن محّمد مال

سیف الّشیعه: 11/ 4۶0
الّسیف المسلول: 1/ ۵۸۷؛ ۶/ ۱0۸

الّسیوف المرهفات علی َمن ألحد فی الّصفات: 
۳0۱ /11

الّشافی فی أصول الّدین: ۴/ ۳۷۹؛ 5/ ۶۱۳
 /3 ۵۶۹، ۵۷0، ۵۸4؛   /1 اإلمامه:  فی  الّشافی 

۱۹۶، 22۳؛ 5/ ۵۹2؛ ۷/ ۱۱۷
شجار العصابة فی غسل الجنابه: 5/ ۵۹۳

 ،242  ،240  ،2۳۵  ،22۸  /1 هب: 
ّ

الذ شذرات 
24۳، 24۶، 24۷، 4۱0؛ ۲/ ۵۱۸؛ 3/ ۵۵، ۳۶۳، 
۵42، ۵4۸، ۵۶2، ۵۶4، ۵۶۶، ۵۹۶، ۶0۷؛ ۴/ ۱۷، 
 ،2۶۷ ،۱۹۶ ،۱۸0 ،۱۶۵ ،۱۵۸ ،۱۵۵ ،۱2۹ ،۵۸ ،40
 ،4۸4 ،4۸۳ ،4۸0 ،4۷2 ،442 ،۳۸۵ ،۳4۸ ،۳0۷
4۹0، ۵22، ۵۵۷، ۵۹2؛ ۶/ ۶۹، ۸۳، ۸4، ۳۵۷، 
4۸۱، 4۸2، ۵۱0؛ ۷/ ۱۶2، ۱۶4، 40۷، 4۳۳؛ ۸/ 
20۸، 244، 4۳۵؛ ۹/ ۷۷، 4۸4، ۶00؛ 11/ ۹۶، ۹۷، 
 ،2۵۸ ،24۳ ،242 ،24۱ ،2۱۵ ،2۱2 ،۱۹۱ ،۱۷۶ ،۱۶2
 ،2۸۳ ،2۸۱ ،2۸0 ،2۷۹ ،2۷۸ ،2۷۷ ،2۷۵ ،2۷۳

۳۳۵ ،2۹۱ ،2۸۹ ،2۸۸ ،2۸۷ ،2۸۶ ،2۸۵ ،2۸4
الّشرح )ابن قاسم غزی(: 1۰/ ۵۳4

شرح ابن  غّزی: 5/ 2۳0، 2۶۷
شرح اربعین: 11/ ۳۸۵، ۳۹0

شرح اإلثنی عشرّیات الحّجیه )شیخ زین الّدین 
حسین عاملی(: 11/ ۳۹0

شرح اإلثنی عشرّیات الّصالتیه )سّید نورالّدین 

علّی بن حسین موسوی عاملی(: 11/ ۳۹0
شرح اإلثنی عشرّیات الّصالتیه )شیخ عبداهلل 

بن حاج صالح سماهیجی بحرانی(: 11/ ۳۹0
شرح اإلثنی عشرّیات الّصالتیه )شیخ علّی بن 

احمد بن موسی عاملی نباطی(: 11/ ۳۸۱، ۳۸۹
شرح اإلثنی عشرّیات الّصومیه )شیخ حسین بن 

موسی اردبیلی(: 11/ ۳۸۹
شرح اإلحتشام علی نهج بالغة اإلمام: ۴/ 2۷۹

شرح األخبار: ۷/ ۵۵۷
شرح األربعین: 11/ ۳۸۷
شرح اإلستبصار: 3/ ۱۱۶

شرح األشخر علی بهجة المحافل: ۹/ ۵0۸
شرح األلفیه )ابن  مالک(: ۶/ ۵20
شرح األلفیه )ابن  معطی(: ۶/ ۵20

شرح الّتجرید: 1/ ۳۸، 240، ۵۷2، ۵۸۳؛ 3/ 
24۶، 4۹۱؛ ۶/ ۳۱۵، ۳۵۱؛ ۷/ 222

شرح الّتهذیب: 11/ 420
شرح الجامع الّصغیر )شمس الدین حنفی(: 1/ 

4۱۳؛ 3/ ۱۵2؛ 5/ ۷0، ۱۷۶؛ ۶/ 420؛ ۷/ ۳۳۷
الّشرح الجلّی: ۴/ ۹2

شرح الحّق المبین: 11/ ۳۸۷، 4۶0،
شرح الّدریدیه: 1/ ۵۹0

شرح الّزبده: 11/ 420
شرح السنن الکبری )ترکمانی(: ۸/ 202

شرح الّسّنه: 1/ 2۱2
شرح الّسیر الکبیر: 1۰/ 444، ۵۵2

شرح الّشفا )َخفاجی(: 11/ ۱۶۹، 2۳۷
شرح الّشفا )قاضی(: 11/ 2۳۷
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علّی بن سلطان محّمد َهَروی(: 
ّ

شرح الّشفاء )مال
24۹ /1

محّمد  سلطان  بن  علّی 
ّ

)مال الّشمائل  شرح 
َهَروی(: 1/ 24۹

شرح الّشمائل )ُمناوی(: 5/ ۱04، 2۱2، 220
شرح الّصدور: 11/ 2۹۱
شرح العماد: ۴/ 444

شرح العوامل: 5/ ۵۹۳
شرح العینیه: ۷/ 2۷

شرح الفرائض الّنصیریه: 11/ ۳۸۸
 

ّ
شرح الفوائد الّصمدیه )حاج شیخ جواد بن مال

محّرم علّی بن کلب قاسم طارمی(: 11/ ۳۹۸
شرح الفوائد الّصمدیه )سّید بهاءالّدین محّمد 

بن محّمدباقر حسینی نائینی مختاری(: 11/ ۳۹۷
سّید  بن  حسین  )سّید  الّصمدیه  الفوائد  شرح 

علی حسینی همدانی(: 11/ ۳۹۸
شرح الفوائد الّصمدیه )سّید علی  خان مدنی(: 

۳۹۷ /11
علی  بن  محّمد  )شیخ  الّصمدیه  الفوائد  شرح 

حرفوشی عاملی(: 11/ ۳۹۷
الّصمدیه )شیخ محّمد مؤمن بن  الفوائد  شرح 

محّمد قاسم جزایری شیرازی(: 11/ ۳۹۷
 احمد بن محّمدعلی 

ّ
شرح الفوائد الّصمدیه )مال
اصفهانی بهبهانی(: 11/ ۳۹۷

شرح الفوائد الّصمدیه )میرزا محّمد بن سلیمان 
تنکابنی(: 11/ ۳۹۸

بن  محّمد  )میرزا  الّصمدیه  الفوائد  شرح 
عبدالوّهاب همدانی(: 11/ ۳۹۸
شرح القواعد: 11/ 2۸۹، 420

شرح الکافیه: ۶/ ۶۸
 /5 ألمیرالمؤمنین؟ع؟:  المئة  الکلمات  شرح 

۵۹2
باب: 5/ ۱۸۱، 2۶۷

ّ
شرح الل

شرح المختار: 5/ ۱۶۶، ۱۸۱
شرح المشکاه: 3/ ۱4۹، ۱۸0، 2۱0، 2۹0

شرح المصابیح فی الحدیث: 1/ 224، 22۵
قات الّسبع: 1/ ۵۷0

ّ
شرح المعل

 ،۵2۶  ،۵2۳  ،2۳4  ،۳۸  /1 المقاصد:  شرح 
۵۳۱، ۵۳2، ۵۷۱، ۵۸۳، ۶4۹؛ 1۰/ ۱۹2، ۵۵۱؛ 3/ 

۵۳0؛ ۷/ ۱۹۶، 2۶۳؛ ۹/ ۵۷۹
شرح المنار: 1۰/ ۵۳۳

شرح المنتهی: 11/ 240
ب: ۶/ 4۸0؛ ۸/ 2۵۵

ّ
شرح المهذ

 ،۵۶۹  ،۵۳۱  ،2۳۶  ،۳۸  /1 المواقف:  شرح 
۵۸۳، ۵۸4، ۶4۹؛ 3/ 24۶، 24۷؛ ۷/ ۱۹۹، 2۱0، 

22۷
 ،2۵۶  ،۸2  ،۳۷  /1 اللدّنیه:  المواهب  شرح 
 /3 ۶2۵؛   ،۵۱2  ،4۸۵  ،4۷0  ،4۱4  ،۳۷4  ،2۹۷
 ،2۶۵ ،2۶2 ،2۱۵ ،۱۷۸ ،۱۷۵ ،۱2۷ ،4۶ ،۳۸ ،2۱
۳0۵؛   ،۳00  ،2۹۳  ،2۹2  ،2۹0  ،2۸۶  ،2۷۵  ،2۶۷
 ،2۱۸ ،2۱۶ ،۱۸0 ،۱۵4 ،۱44 ،۱40 ،۱۳۱ ،۶۱ ،۵2 /5
2۳0، 24۷، ۳۶۸، ۳۹2، ۶۶4، ۶۶۵؛ ۶/ ۱0۱، ۱0۶، 
 ،4۳۱ ،4۳0 ،42۷ ،420 ،۳۳4 ،2۹۷ ،2۷2 ،2۱۳
 ،2۷ ،24  /۷ ۵۱0، ۵۱۱، ۵۱۸، ۵2۶؛   ،۵0۵ ،4۹۸
 ،2۹۳ ،2۹2 ،2۹۱ ،2۸۸ ،2۶۳ ،۱04 ،۱0۳ ،۶0 ،۵۹
 ،۳۹۶  ،۳۹2  ،۳۵۳  ،۳44  ،۳۳۹  ،۳۳۸  ،۳2۶

4۳۵، 4۸2، ۵۳۳؛ ۸/ ۱۷۳، ۱۷۹؛ ۹/ 44۹، ۵۱0
 ،۳22  ،2۹۵  ،2۷2  /۶ 2۵۶؛   /1 الموّطأ:  شرح 
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۳2۶، ۳2۷، ۳2۹، ۳۳۳، ۳۳4؛ ۹/ 2۸، ۱۱4؛ 1۰/ 
۳2۵ ،۳۱۵ ،۳0۹ ،۳00 ،2۹۹ ،2۹۷

شرح الهمزیه: ۶/ ۱0۱، ۱۱۶
شرح الوجیزه: 11/ ۳۹۹

شرح بائّیة الِحْمَیری: ۴/ ۳۸0
شرح بر الفصول الّنصیریه: 11/ ۳۵۳

شرح بهجة المحافل: ۷/ 4۹۶؛ ۹/ ۵۱۱
شرح تائیة ابن  فارض َحَموی: 1/ 22۶، ۶4۳؛ ۶/ 

۹۵
شرح تراجم ابواب صحیح البخاری: 1/ 2۵۹

ک )امام الّدین الهوری(: 11/  شرح تشریح االفال
۳۹۱

ک )أمیر صدرالّدین محّمد بن  شرح تشریح االفال
محّمدصادق قزوینی(: 11/ ۳۹0

ک )سّید عبداهلل بن عبدالکریم   شرح تشریح االفال
قنوی(: 11/ ۳۹۱

ک )سّید علی حیدر طباطبایی(  شرح تشریح االفال

۳۹۱ /11 :
ک )سّید محّمد شرموطی(:  شرح تشریح االفال

۳۹۱ /11
ابوالحسن شریف  ک )شیخ  شرح تشریح االفال

اصطهباناتی بن حاج اسماعیل الری(: 11/ ۳۹۱
ک )شیخ فرج اهلل بن محّمد بن  شرح تشریح االفال

درویش حویزی رجالی(: 11/ ۳۹0
شیخ  بن  محّمد  )شیخ  ک  االفال تشریح  شرح 

عبد علی ال عبدالجّبار قطیفی بحرانی(: 11/ ۳۹۱
)عّبـــاس  قلـــی  خـــان  ک  االفـــال تشـــریح  شـــرح 

۳۹۱  /11  : کرمانشـــاهی( 
نــوراهلل  ســّید  )قاضــی  ک  االفــال تشــریح  شــرح 

۳۹۱  /11 مرعشــی(: 
 محّمـــد صـــادق 

ّ
ک )مـــال شـــرح تشـــریح االفـــال

۳۹۱  /11 تنکابنـــی(:  
کاظـــم بـــن   محّمـــد 

ّ
ک )مـــال شـــرح تشـــریح االفـــال

عبدالعلـــی گیالنـــی تنکابنـــی(: 11/ ۳۹۱
شرح تفسیر بیضاوی: 11/ ۳۸۶

 /3 المسانید:  ترتیب  و  األسانید  تقریب  شرح 
۳۵0 ،۳44

شرح تهذیب البیان )سّید نعمت اهلل جزایری(: 
۳۹۹ /11

شرح تهذیب البیان )شیخ محّمد بن علّی بن 
محّمد حرفوشی عاملی(: 11/ ۳۹۹

شرح تهذیب الحدیث: 11/ 4۶۸
شرح جامع عّباسی: 11/ ۳۹۱

شرح جوهرة الّتوحید: ۷/ ۵2۹
شرح خطبه نقابه: 11/ 20۹

شرح خالصة الحساب )آغا فتحعلی زنجانی(: 
۳۹2 /11

شرح خالصة الحساب )حاج محّمد بن حاج 
محّمدابراهیم کلباسی(: 11/ ۳۹4

 محّمدجعفر 
ّ

شرح خالصة الحساب )حاج مال
استرآبادی(: 11/ ۳۹۳

شرح خالصة الحساب )حاج میرزا ابوالقاسم بن 
میرزا کاظم موسوی زنجانی(: 11/ ۳۹2

عبدالغّفار  میرزا  )حاج  الحساب  خالصة  شرح 
نجم الّدوله(: 11/ ۳۹۳

میرزا  بن  آغا  )سّید  الحساب  خالصة  شرح 
اسماعیل حسینی مرعشی اصفهانی(: 11/ ۳۹4

شرح خالصة الحساب )سّید أمیر شمس الّدین 



۲13 فهرستنمایگان:نگاشتهها

علی خلخالی(: 11/ ۳۹۳
علی  بن  حیدر  )سّید  الحساب  خالصة  شرح 

عاملی(: 11/ ۳۹2
بن  عبداهلل  )سّید  الحساب  خالصة  شرح 

نورالّدین بن سّید نعمت اهلل جزایری(: 11/ ۳۹۳
فورجانی  علی  )سّید  الحساب  خالصة  شرح 

خوانساری(: 11/ ۳۹۳
اشرف  محّمد  )سّید  الحساب  خالصة  شرح 

حسینی طباطبایی(: 11/ ۳۹۳
شرح خالصة الحساب )سّید محّمد شرموطی 

ی(: 11/ ۳۹2
ّ
حل

شرح خالصة الحساب )سّید محّمدمهدی بن 
سّید جعفر حسینی حائری(: 11/ ۳۹2

سعد  بن  جواد  )شیخ  الحساب  خالصة  شرح 
کاظمی(: 11/ ۳۹2

ال  عبدالعلی  )شیخ  الحساب  خالصة  شرح 
عبدالجّبار قطیفی بحرانی(: 11/ ۳۹۳

شرح خالصة الحساب )شیخ محّمد بن حاج 
 علی ساوجی حائری(: 11/ ۳۹2

ّ
مال

شرح خالصة الحساب )شیخ محّمد نادری(: 
۳۹2 /11

بن  هاشم  )شیخ  الحساب  خالصة  شرح 
زین العابدین تبریزی نجفی(: 11/ ۳۹۳

شرح خالصة الحساب )معتمدالّدوله فرهادمیرزا 
قاجاری(: 11/ ۳۹2

 حسین نیشابوری(: 
ّ

شرح خالصة الحساب )مال
۳۹۳ /11

 رمضان(: 11/ ۳۹2
ّ

شرح خالصة الحساب )مال
 فرج اهلل بن محّمد 

ّ
شرح خالصة الحساب )مال

بن درویش حویزی عاملی(: 11/ ۳۹۳
 محّمدامین قمی(: 

ّ
شرح خالصة الحساب )مال

۳۹۳ /11
 محّمدحسین یزدی 

ّ
شرح خالصة الحساب )مال

اردکانی(: 11/ ۳۹۳
بن  محّمدطالب   

ّ
)مال الحساب  خالصة  شرح 

حیدر جیلی اصفهانی(: 11/ ۳۹۳
 وحیدالّدین(: 11/ 

ّ
شرح خالصة الحساب )مال

۳۹2
شرح خالصة الحساب )موال محسن بن محّمد 

طاهر قزوینی(: 11/ ۳۹۳
شرح خالصة الحساب )میر ابوطالب فندرسکی(: 

۳۹۳ /11
شمس الّدین  )میر  الحساب  خالصة  شرح 

محّمد گیالنی(: 11/ ۳۹4
شرح خالصة الحساب )میرزا زین العابدین بن 

ابوالقاسم خوانساری(: 11/ ۳۹۳
شرح خالصة الحساب )میرزا محّمد تنکابنی(: 

۳۹2 /11
شرح خالصة الحساب )میرزا محّمدرضا(: 11/ 

۳۹4
بن  محّمدعلّی  )میرزا  الحساب  خالصة  شرح 

محّمدنصیر رشتی نجفی(: 11/ ۳۹۳
شرح درایة الحدیث: ۴/ ۱2۹

شرح دعاء الّصباح: 11/ ۳۸۷
شرح دیوان الحماسه: 1/ ۵۸۵

 ،۷۹  ،۵۸  /1 أمیرالمؤمنین؟ع؟:  دیوان  شرح 
۳۷۶، 424؛ ۲/ ۶۸؛ ۶/ ۱0۱، ۱۱4

شرح دیوان متنّبی: ۴/ ۱۹۸
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شرح راموز الحدیث: 11/ 2۳۱، 2۳۷
شرح رسالة الّزوراء: ۶/ ۱0۱

شرح رسالۀ ابوالحسن: 11/ 240
شرح ریاض الّصالحین: ۷/ ۱۵2

شــرح زبــدة األصول )میــر محّمدباقر اســترآبادی(: 
۳۹۵ /11

شــرح زبــدة األصــول )آقــا حســین خوانســاری(: 
۳۹۵  /11

آقــا  بــن  محّمدتقــی  )آقــا  األصــول  زبــدة  شــرح 
کرمانشــاهی(: 11/  محّمدجعفــر بــن آقــا محّمدعلــی 

۳۹۶
ــی(:  ــن عامل ــّید بدرالّدی ــول )س ــدة األص ــرح زب ش

۳۹۶  /11
ــدة األصــول )ســّید عالءالّدیــن حســین  شــرح زب
بــن رفیع الّدیــن محّمــد حســینی آملــی(: 11/ ۳۹۵

شــرح زبــدة األصــول )ســّید علــّی بــن محّمدباقــر 
موســوی خوانســاری(: 11/ ۳۹۵

شــرح زبــدة األصــول )ســّید علی محّمــد بــن ســّید 
محّمــد(: 11/ ۳۹۶

شــرح زبــدة األصــول )ســّید علی نقــی بــن ســّید 
۳۹۵ جــواد(: 11/ 

ــن  ــین ب ــد حس ــّید محّم ــول )س ــدة األص ــرح زب ش
ســّید بــن ده حســین(: 11/ ۳۹۵

شرح زبدة األصول )سّید محّمد(: 11/ ۳۹۶
شــرح زبــدة األصــول )ســّید محّمدجــواد بــن ســّید 

هاشــم توبلــی بحرانــی(: 11/ ۳۹۶
شــرح زبــدة األصــول )ســّید مصطفــی بــن ســّید 

۳۹۶  /11 محّمدهــادی(: 
ســعد  بــن  جــواد  )شــیخ  األصــول  زبــدة  شــرح 

۳۹4  /11 کاظمــی(: 
شــرح زبــدة األصــول )شــیخ حبیــب بــن شــیخ 

۳۹۶ محّمدحســن آل محبوبــه نجفــی(: 11/ 
بــن  عبدالعلــّی  )شــیخ  األصــول  زبــدة  شــرح 

۳۹۶  /11 حســین(:  محّمــد 
ــف 

َ
شــرح زبــدة األصــول )شــیخ محّمــد بــن َخل

ســتری بــالدی بحرانــی(: 11/ ۳۹۵
شــرح زبــدة األصــول )شــیخ محّمــد بــن علــی 

۳۹۵  /11 عاملــی(:  حرفوشــی 
ــدة األصــول )شــیخ مهــدی بــن حســین  شــرح زب

کتــاب نجفــی(: 11/ ۳۹۵
ّ

بــن محّمــد مال
شرح زبدة األصول )شیخ نورالّدین علّی بن  ِهالل 

جزایری(: 11/ ۳۹۵
 علی ارانی(: 11/ ۳۹۶

ّ
شرح زبدة األصول )مال

محّمد  بن  محّمدباقر   
ّ

)مال األصول  زبدة  شرح 
مؤمن خراسانی سبزواری(: 11/ ۳۹۶

 محّمدتقی بن محّمد بن 
ّ

شرح زبدة األصول )مال
 علی طبسی(: 11/ ۳۹4

ّ
مال

 
ّ

مال بن  محّمدزمان   
ّ

)مال األصول  زبدة  شرح 
کلب علی تبریزی(: 11/ ۳۹۵

 محّمدصالح مازندرانی(: 
ّ

شرح زبدة األصول )مال
۳۹4 /11

کربالیی(:  محّمدعلی   
ّ

)مال األصول  زبدة  شرح 
۳۹۵ /11

 یعقــوب بــن ابراهیــم 
ّ

شــرح زبــدة األصــول )مــال
۳۹۵  /11 حویــزی(:  بختیــاری 

ســبزواری  مهــدی  )مــوال  األصــول  زبــدة  شــرح 
۳۹۵  /11 حکیــم(: 

شرح زبدة األصول )مولوی حمداهلل بن فضل اهلل 
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بن شکراهلل سندیلوی(: 11/ ۳۹۶
ابوالفتح  بن  ابراهیم  )میرزا  األصول  زبدة  شرح 

زنجانی(: 11/ ۳۹۶
شرح زبدة األصول )میرزا ابوالقاسم بن موال حسن 

قمی(: 11/ ۳۹۵
شـــرح زبـــدة األصـــول )میـــرزا زین العابدیـــن بـــن 
ــر موســـوی خوانســـاری اصفهانـــی(:  ابوالقاســـم جعفـ

۳۹۶  /11
سلیمان  بن  محّمد  )میرزا  األصول  زبدة  شرح 

تنکابنی(: 11/ ۳۹۶
هاشـــم  محّمـــد  )میـــرزا  األصـــول  زبـــدة  شـــرح 

۳۹4 /11 چهارســـوقی(:
شرح ُزرقانی: 3/ 2۸۵

شرح سنن ابن  ماجه )خّطابی(: ۸/ 2۷0
 /۶ ۱۸0؛   /5 )سندی(:  ابن  ماجه  سنن  شرح 
2۶0؛ ۹/  ۱۳۹، ۱40، ۳۱۸، ۳۸۳، 4۳0، ۵۱۵؛ ۸/ 

4۵۳
شرح سنن ترمذی: ۸/ 20۳

کهی علی َقْطر الَنَدی: 11/ 420 شرح شرح الفا
شرح شرح الکافیجی علی قواعد ابن هشام: 11/ 

420
شرح شواهد المغنی: ۲/ 2۹۳، 2۹4، ۳0۳؛ 3/ 

۵۳۳؛ ۷/ ۵۳۳، ۵۳۶، ۵۳۹؛ ۸/ ۱4۱
قسطالنی  العّباس  )ابو  بخاری  صحیح  شرح 

مصری شافعی(: 1/ 24۳
شرح صحیح بخاری )حمزاوی(: ۷/ ۳۳۹

شرح صحیح ترمذی )امام ابن  عربی مالکی(: 
20۱ /۷

شرح صحیح مسلم )ابوعبداهلل محّمد بن خلیفه 
وشتانی مالکی(: 1/ ۳2۵

بن  محّمد  )ابوعبداهلل  مسلم  صحیح  شرح 
محّمد بن یوسف سنوسی(: 1/ ۳2۵

شرح صحیح مسلم )آبی مالکی(: ۲/ ۱۱۱؛ ۷/ 
۳2۷

شرح صحیح مسلم )سنوسی(: ۷/ ۳2۷
 ،۱۷2  ،۶۸  /5 )َنَووی(:  مسلم  صحیح  شرح 
 ،42۷  ،۳4۸  ،۳۳۳  ،2۹4  ،۱۸۵  /۶ 44۸؛   ،۱۹4
4۷۹؛ ۷/ ۱40، ۱۹۵، 2۶۸، 2۶۹؛ ۸/ 2۳۱، 2۳۶، 
 /11 ۳۸؛   ،۳۷  /1۰ ۵4۶؛   ،442  /۹ ۳۳۱؛   ،24۷

4۹0 ،4۸۹ ،2۳۶۳
شرح قصیدة الّساوی: ۶/ 20

شرح قصیده همزیة بوصیری: 3/ 2۱0
شرح قصیدۀ بانت سعاد: ۲/ 2۵

شرح قصیدۀ وسیلة الفوز )شیخ احمد بن علی 
منینی(: 11/ ۳۹۹

شرح قصیدۀ وسیلة الفوز )شیخ جعفر بن حاج 
محّمد نقدی(: 11/ ۳۹۹

شرح ُقُهْستانی: 1۰/ ۳24
شرح قواعد الشهید: 11/ 420
شرح قواعد زرکشی: 11/ 2۸۹

شرح لباب المناسک: 5/ 2۶۶
شرح لغز القانون )حاج محّمدتقی شیرازی(: 11/ 

۳۹۹
 /11 رازی(:  محّمدسلیم   

ّ
)مال القانون  لغز  شرح 

۳۹۹
شرح لغز الکّشاف: 11/ ۳۹۹

شرح لغز الّنحو: 11/ ۳۹۹
شرح لغز زبدة األصول )میرزا ابراهیم بن ابوالفتح 

زنجانی(: 11/ ۳۹۹
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شرح لغز زبدة األصول )میرزا محّمد بن سلیمان(: 
۳۹۹ /11

شرح ما یجوز و ما الیجوز من الّنهایه: 5/ ۵۹۳
شرح متن الهمزّیة فی مدح خیر البریه: 1/ ۵00

شرح مختصر الخرقی فی فروع الحنابله: 5/ ۱۶۳
)ابومحّمد  البخاری  صحیح  مختصر  شرح 

اْزدی(: ۶/ 2۷۷؛ ۷/ ۳۱۵، ۳۳۶
شرح مستغلق الحماسه: ۲/ ۵۱۵

شرح مشارق األنوار: 5/ ۵2۸
شرح مشکاه: 1/ ۵0۶

شرح مشکل اآلثار: 3/ 2۱4
شرح معانی اآلثار: ۶/ ۳۱2؛ ۸/ ۱۱۵، 2۹۳؛ 1۰/ 

۳۱۸ ،۳۱4 ،۳۱0
بیب: ۲/ ۱۸۷

ّ
شرح مغنی الل

شرح مفتاح الفالح )آقا جمال الّدین محّمد بن 
آقا حسین خوانساری(: 11/ ۳۹۸

شرح مفتاح الفالح )شیخ سلیمان بن عبداهلل 
بن علی بحرانی(: 11/ ۳۹۸

الفالح )شیخ محّمد بن سلیمان  شرح مفتاح 
تنکابنی(: 11/ ۳۹۸

شرح منظومة اآلداب: 11/ 240
 ،۳۵  /1 )ابن  ابی الحدید(:  البالغه  نهج  شرح 
 ،۳4۷ ،۳۳4 ،۳2۶ ،۳۱۹ ،2۹۳ ،2۸۵ ،22۳ ،۱۱۷
۳۵0، 4۹۳، ۵4۵، ۶۱۱، ۶۳4؛ ۴/ 2۱۶، 2۶۷، 2۷0، 
 ،۳0۷ ،2۹۹ ،2۹۶ ،2۸۷ ،2۸۵ ،2۷۹ ،2۷۶ ،2۷۳
 /۶ ۵۹2؛   ،۵۳0  ،4۷۸  ،۹2  ،۳0  /5 4۶۱؛   ،4۵۸
 ،20۵ ،۱۹۳ ،۱۸2 ،۱۷۶ ،۱۷4 ،۱۷0 ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۱
 ،442  ،4۳۷  ،4۱0  ،۳۱4  ،2۵۱  ،2۳۶  ،2۱۳  ،2۱2
 ،۳۶۷  ،۳۶۵  ،2۱۷  /۸ ۵۱۸؛   ،۵0۹  ،4۶۵  ،4۵۹

 ،42۵  ،4۱۳  ،404  ،40۳  ،402  ،40۱  ،۳۸۷  ،۳۸۱
 ،4۶۳ ،4۵۹ ،444 ،442 ،4۳۱ ،4۳0 ،42۸ ،42۶
4۶4، 4۶۸؛ 11/ 2۳، 24، 2۵، 2۸، 4۸، ۵2، ۵4، 

۵44 ،4۳۸ ،۳۳۱ ،۱۸۱ ،۱0۶ ،۶2 ،۶0 ،۵۸ ،۵۵
شرح نهج البالغه )ابن  ساعی(: ۴/ 2۷۵

شرح نهج البالغه )ابن  میثم(: ۷/ ۱۱۶، ۱۱۹
شرح نهج البالغه )سّید افصح الّدین محّمد بن 

حبیب اهلل بن احمد حسینی(: ۴/ 2۷۶
شرح نهج البالغه )شیخ محّمد عبده(: ۹/ ۱4۸

شرح هاشمّیات کمیت: 1/ 2۶۹
الشرح و اإلبانة علی أصول السّنة و الدیانه: 5/ 

۱۹۱
شرحی بر شرح چغمینی: 11/ ۳۸۷

شرحی بر شرح رومی به ملّخص: 11/ ۳۸۹
 /3 ۷0؛   ،۳۶  /۲ 4۵۸؛   /1 المصطفی:  شرف 

2۷۵؛ 5/ ۱۵۶
الّشرف المؤّبد: 1/ 2۶۵، ۳02، ۵۵۱؛ ۲/ 4۵۶، 

4۶۶؛ 3/ 4۶؛ ۴/ 4۶۱؛ ۷/ ۳۳۹
شرف الّنبّوه: ۲/ 4۷2؛ 3/ ۱2۵، ۱۸۸

الّشریف الّرضی )دکتر محفوظ(: ۴/ 2۶۸
الّشریف الّرضی )محّمد سّید کیالنی(: ۴/ 2۶۸
ُشعب اإلیمان: ۲/ 2۶۷، 2۶۸، 4۶۱؛ ۴/ 4۶۱؛ 
۶/ ۱44، ۱۷۹، 2۷۶، 2۸۹، ۳۵۵، 4۱۹، 420؛ ۷/ 

2۶۷؛ ۸/ ۱۱۳؛ ۹/ ۵۳4؛ 1۰/ 2۸۹، 2۹0
الّشعر و الّشعراء: ۲/ 2۵، ۵۵۵؛ 3/ ۳۸۳، ۵04؛ 

۸/ 404؛ ۹/ ۱۹۳، ۳2۸
الّشفا بتعریف حقوق المصطفی: 1/ 2۱4، 24۹، 
2۵۳؛ 3/ 200، 202، 20۵، 20۹، 2۱2؛ 5/ ۹۵، ۱42، 
 ،2۱4 ،202 ،۱۹۹ ،۱۹۵ ،۱۹0 ،۱۷2 ،۱۶2 ،۱۵۷ ،۱۵۳
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 ،۱۱۹  /1۰ 4۹۹؛   /۹ ۳۳۵؛   /۷ 24۷؛   ،22۸  ،22۶
424؛ 11/ ۱۶۸، ۱۶۹

شفاء الّسقام فی زیارة خیر األنام: 5/ ۱۳0، ۱40، 
 ،۱۵۳ ،۱۵2 ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۷ ،۱4۵ ،۱4۳ ،۱42
 ،۱۸۸  ،۱۷۳  ،۱۶۶  ،۱۵۸  ،۱۵۷  ،۱۵۶  ،۱۵۵  ،۱۵4
 ،22۳ ،22۱ ،2۱۸ ،2۱۷ ،2۱4 ،2۱2 ،۱۹2 ،۱۹۱ ،۱۹0

24۶، ۳02، ۶۶4، ۶۶۵؛ ۷/ ۶0، 4۳۵، 4۳۶
شفاء الّصدور: 1/ ۱۹۷، 404؛ 3/ 20۵، 20۶

الّشقائق الّنعمانیه: 1/ 2۳۶، 2۳۷، 240
شمائل ترمذی: 11/ ۱۵۱

شمس األخبار المنتقی من کالم الّنبی المختار: 
۶2۹ ،220 ،۱۱۱ /1

شهاب األخبار: ۷/ ۵4۶
الّشهاب الّثاقب فی مناقب علّی بن ابی طالب: 

4۵ /۶
الّشهاب الّثاقب لرجم مکّفر ابی طالب: ۷/ ۵۷۶

شهداء الفضیله: ۲/ ۷۵، ۷۷؛ ۴/ ۵۸، 4۹۵، 
۵22؛ 5/ ۵۹۵، ۶۷۱؛ ۶/ 4۳، 44، ۵2؛ 11/ 420، 

4۹۵ ،44۱ ،42۷
الّشهید الخالد الحسین بن علی؟امهع؟: ۲/ 4۳0

ح و موارد الِمَنح: ۲/ ۹۹؛ 1۰/ 20۹
َ
شوارد الُمل

الّتاویل: 1/  و  الّتفضیل  الّتنزیل لقواعد  شواهد 
۹۷، ۱۱2، ۳۳۷، ۳۷۳، ۳۹۶؛ ۲/ 4۶۶، 4۹2؛ 3/ 

24۳
شواهد الّنبّوه: ۷/ 2۶

الّشواهد: ۴/ ۷۷
الّشیب و الّشباب: ۴/ ۳۷۹

شیخ األبطح او ابوطالب: ۷/ ۵۷۶
الّشیعة و فنون اإلسالم: 3/ ۵۵، ۵۱۹، ۵۹۶؛ ۴/ 

4۵۸ ،۳۸۷ ،۱۵۸ ،۵۸ ،40 ،۱۷
الّصاحبی: ۴/ ۷۶

الّصارم المسلول علی شاتم الّرسول: 1/ ۵۵۱؛ 1۰/ 
4۱4 ،4۱۳ ،4۱0

صبح اإلسالم: 1/ ۵۳4
صبح األعشی: 1/ ۳۵۷؛ ۶/ 4۱0؛ ۷/ ۱0۸؛ ۹/ 

۵۶۸؛ 1۰/ 2۳2، ۳۹۵، 4۹۵
الّصبیح: ۴/ ۳۹

صحاح االخبار: 3/ ۹۷، ۵۹۱؛ ۴/ 2۶۶، 2۶۷، 
2۹۸، ۳0۸، ۳۸۶، ۳۹۵، ۳۹۷؛ 11/ 2۷0

غه: 1/ ۵۸۵؛ ۷/ ۹۵؛ 1۰/ ۵۸
ّ
صحاح الل

صحاح جوهری: 1/ 422، ۵۸۵، ۵۸۹، ۵۹4
الّصحیح )ابن  ِحّبان(: 1/ ۵۱۷، ۵4۸؛ ۲/ 2۶۷، 

2۶۸، 2۶۹؛ ۹/ 4۳0
الّصحیح )ابن  خزیمه(: 1/ ۵2۹؛ ۶/ 42۳، ۵۱0؛ 

۸/ ۵42؛ ۹/ 22؛ 1۰/ ۷۱
الّصحیح )ابوَعوانه(: ۶/ ۳۳۶

الصحیفة السّجادیه: 11/ ۳2۸، ۵44
صد و پنجاه صحابی ساختگی: ۷/ 220

الّصراح: 1/ 42۳
 ،۳۷  /1 الّنبّی:  آل  مناقب  فی  الّسوّی  الّصراط 

2۵۱، 4۱2، 4۶۹، 4۸۶، ۵0۶؛ ۶/ ۱04
۵۹، ۷۶، 2۸۳، ۵۷۹؛  المستقیم: ۲/  الّصراط 
 ،4۸۶  ،4۵۱  ،2۸۳  ،2۵۳  ،22۹  ،۱۹۸  ،۱۳۱  /۴
۵۷4، ۵۷۵؛ ۶/ 44، ۳۱۵، 42۳، ۵۱0؛ 11/ ۳2۱، 

۳۸۷
الوثنیه: 3/ ۷، ۵0، ۱20،  الّصراع بین اإلسالم و 
 ،4۳2 ،4۳۱ ،4۳0 ،42۹ ،42۸ ،42۷ ،4۱۹ ،2۶۷
 ،4۵4 ،4۵۱ ،4۵0 ،44۹ ،44۶ ،4۳۸ ،4۳۶ ،4۳4
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4۵۶، 4۵۷، 4۵۹، 4۹۵؛ 5/ ۷۷، ۷۹، ۸0، ۱۳۶، 
۳0۹، ۳۱۱؛ ۷/ 4۳۵

الّصرفة فی بیان اعجاز القرآن: ۴/ ۳۸۱
صفة الّصفوه: 1/ 2۹۶؛ ۷/ 2۵، ۱0۵، ۱۳۹، ۱40، 
 ،۳۹۸ ،۳۹۶ ،۳۹2 ،۳۷۶ ،۳۳۶ ،۳0۸ ،۱۶۶ ،۱۶۵
۱۷۷؛ ۸/  ۱۵۳، ۱۵4؛ ۶/  4۵۱، ۵2۳، ۵۳۸؛ 3/ 
۶۵، ۹۱، 4۳۸؛ ۹/ 22، 2۳، 24، 2۵، 2۷، 42، ۱۶4، 
۳۳2، 44۷، 4۸4؛ 1۰/ 22؛ 11/ ۱۷۶، ۱۸2، ۱۸۷، 

2۹۱ ،22۵ ،2۱۳ ،200 ،۱۹۹ ،۱۹0
صفوة اإلختیار فی أصول الفقه: 5/ ۶۱۳

 /11 الّسمات:  دعاء  شرح  فی  الّصفات  صفوة 
۳20

صالة اآلیات: 5/ ۵۹۳
 ،۳۹  /1 المتواتره:  باألحادیث  الفاخرة  الّصالة 

2۵۸
صلح اإلخوان: 5/ 2۱2، 2۱۸، 220، 22۱، 222، 

2۷۱، 2۷۵، 2۸۷؛ 11/ 2۱۵
الّصواعق اإللهّیة فی الّرّد علی الوّهابّیه: 5/ ۱۳۱

الّصواعق المحرقه: 1/ ۷۱، 2۶2، 2۸۳، ۳۳۶، 
 ،۵۵4 ،۵۵2 ،۵۳2 ،۵۳۱ ،۵0۶ ،4۹۹ ،4۶۸ ،4۵۸
۵۵۶، ۵۸4، ۶0۳، ۶2۵، ۶۳2، ۶4۹؛ ۲/ ۳۹، ۶۳، 
 ،4۶4 ،4۶0 ،4۵۹ ،4۵۸ ،4۵۶ ،۱0۹ ،۱02 ،۹۷ ،۹4
 ،4۷۳ ،4۷2 ،4۷0 ،4۶۹ ،4۶۸ ،4۶۷ ،4۶۶ ،4۶۵
4۸0، 4۸۷، 4۹0، 4۹۱؛ 3/ ۳۵، ۳۹، 4۱، 42، ۱0۱، 
 ،۱۸۳  ،۱۷۸  ،۱۵۵  ،۱۵۳  ،۱۵۱  ،۱2۸  ،۱2۶  ،۱2۵
 ،2۷۳  ،2۶۸  ،2۶۷  ،2۶2  ،24۷  ،20۹  ،۱۹۱  ،۱۸۶
 ،۳۳۸ ،۳2۱ ،۳0۹ ،۳0۸ ،۳00 ،2۷۸ ،2۷۶ ،2۷۵
۳4۷، ۳۸۷؛ ۴/ 2۱۶، 4۶۱؛ 5/ ۱04، 4۹۸، ۵2۸، 
 ،۵۷۵  ،۵۷۳  ،۵۷2  ،۵۶۸  ،۵۶۷  ،۵4۸  ،۵۳۸

۵۷۶؛ ۶/ ۱0۱، ۱02، ۱۱۱، 2۸۵، ۵۱۵؛ ۷/ ۱۱۱، ۱۶۷، 
 ،2۶۵ ،2۶4 ،2۵۸ ،2۳0 ،20۷ ،۱۷۶ ،۱۷۵ ،۱۷۳
 ،۳۳۷ ،۳20 ،۳0۸ ،2۸۳ ،2۸2 ،2۷۱ ،2۷0 ،2۶۶
 ،۳۷۸ ،۱4۵ ،۱44  /۸ ۳۸۹، 42۸، 42۹، 4۳۷؛ 
 ،4۳۹ ،4۱4 ،40۸ ،40۱ ،۳۸۸ ،۳۸۷ ،۳۸۵ ،۳۸۱
 ،2۶۷  ،24۵  ،۱۵0  ،۸۷  ،۷4  ،۷0  ،۳۳  /۹ 4۵0؛ 
2۸0، ۳۸۹، ۳۹۱، 4۳4، 4۸4، ۵۹۹؛ 1۰/ 22، 2۵، 
 ،4۶۷ ،4۶۶ ،4۶۵ ،40۷ ،2۶۹ ،2۱0 ،۱۸۵ ،۶2 ،4۳
۵22، ۵2۶، ۵2۸، ۵۶۶، ۵۷0، ۵۸۳؛ 11/ 24، ۱2۵، 

۱۹۱ ،۱۶۵ ،۱۵۳
الّصواقع: 1/ ۵۸۷

ُصَور ِمن الّتاریخ اإلسالمی: ۸/ ۵۸0
ضحی اإلسالم: 1/ ۵۳4؛ 3/ ۷، 4۶2

الّضعفاء )ابن  سفیان(: ۸/ ۹۸
الّضعفاء )دوالبی(: ۸/ ۶4

الّضعفاء الکبیر: 1/ 2۸۵؛ ۲/ 4۷۶؛ 3/ ۱۸۹، 
200، ۳۱۵؛ 5/ ۱4۱، ۱۵۵، ۱۵۸، ۳۱۷، ۳42، ۳4۹، 
۳۷۵، 4۱۱، 4۸۵، 4۸۷، ۵۳۹، ۵4۱، ۵4۳، ۵4۷؛ 
۷/ ۱2۶، ۳۶0، 42۱، 422، 42۸، 4۵0، 4۵۵؛ ۸/ 
 ،4۵4 ،4۵۳ ،442  /۹ ۱۹، ۶4، ۷۷، ۱۷0، 2۳۵؛ 
 ،۵۳0 ،۵2۶ ،۵20 ،۵۱4 ،4۷۵ ،4۷4 ،4۷2 ،4۶2
 ،۱۳۵ ،۱۳۱ ،۱۳0 ،۱22 ،۱۱۶ ۵۳۱، ۵۷۱، ۵۹0؛ 1۰/ 
۱۳۷، ۱۳۸، ۱4۳، ۱44، ۱4۵، ۱4۷، ۱۶۱، ۱۷۵؛ 11/ 

۱۵۹ ،۱۳۸ ،۱۳۶
 ،۳2۶  ،۳2۵  ،۳۱۷  /5 المتروکون:  و  الّضعفاء 
۵0۳؛   ،۵00  ،4۹۹  ،4۸۱  ،4۸0  ،۳۹۷  ،۳۶۵  ،۳۳2
۷/ ۳۹0، 40۹، 4۱0، 42۱، 4۵۵، 4۵۷، 4۵۹، 4۶۷؛ 
 ،۵2۵ ،4۹۸ ،4۸۸ ،4۷4 ،4۷۱ ،4۶۵ ،4۵4  /۹
۵2۶، ۵2۸، ۵۳0، ۵4۳، ۵۷0؛ 1۰/ ۱۱۷، ۱22، ۱۳۵، 



۲1۹ فهرستنمایگان:نگاشتهها

 ،۱۶۱ ،۱۵2 ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱4۶ ،۱۳۸ ،۱۳۷
۵۸۶ ،۱۸۱ ،۱۶۷

ضوء الّشمس: ۶/ ۳۱2، 420، 42۱
 ،2۳۷  ،2۳۶  ،2۳۵  ،2۳4  ،/1 مع: 

ّ
الال الّضوء 

2۳۸، 2۳۹، 24۱، 2۷۸؛ 11/ 2۹۹، ۳0۱
ضیاء الّشهاب فی شرح الّشهاب: 5/ ۵۹۳

 ،2۷۷  ،2۷4  ،۶۳  ،۵2  /1 العالمین:  ضیاء 
۵۷۵؛   /۴ ۵۶۳؛   /3 ۶0؛   /۲ 2۷۸، ۳۶۹، ۳۷۳؛ 
۶/ 44؛ ۷/ 4۹۸، ۵۵2، ۵۵4، ۵۵۵، ۵۵۷، ۵۵۸، 

۵۷۳ ،۵۶۹ ،۵۶۶ ،۵۶۵ ،۵۶۳ ،۵۶2 ،۵۵۹
طبق الحلوی: 1/ ۵0۹

الّطبقات )سّید علی خان(: ۲/ ۱۷۸، ۵۱۳؛ ۷/ 
۵۱۳؛ 1۰/ ۱۸۷

طبقات اصحاب احمد: 3/ 44۷
طبقات اعالم الّشیعه: 11/ ۳۹2
طبقات االصفهانّیین: 5/ ۶۶4

طبقات االطّباء: ۴/ 2۵4
طبقات الحّفاظ: 11/ ۱۸۹

طبقات الّرواة من العلماء: 1/ ۳۷
طبقات الّشافعّیة الکبری: 1/ ۱۸۹، ۱۹0، ۱۹۳، 
 ،2۱۸ ،2۱۷ ،2۱4 ،2۱۱ ،2۱0 ،20۸ ،20۷ ،۱۹۶ ،۱۹۵
2۱۹، 224، 22۵، 22۸، 22۹، 2۳۱، ۵24؛ 3/ ۱۵۳؛ 
 ،2۷۶  ،24۸  /11 42۱؛   /۶ ۶۳۸؛   ،۶۳۷  ،42  /5

2۹۱ ،2۷۷
الّشعراء: ۲/ ۳۵۱، ۳۶۹، ۳۷0، ۳۷2،  طبقات 
 ،۵۵۶ ،۵۵۵ ،۵۱۸ ،۵۱0 ،402 ،۳۹۵ ،۳۹0 ،۳۷۳

۵۸4 ،۵۶۳ ،۵۵۹
طبقات الفقهاء: 3/ ۱۵۳

طبقات القّراء: 1/ 22۸، 22۹، 2۳2، 2۳۳؛ 5/ 

۵۹، ۶2، 2۹4، ۳0۵؛ 11/ 22۳
الّطبقات الکبری: 1/ 4۱، ۱2۵، ۱۳۹، ۱40، ۱4۶، 
 ،۱۶۹  ،۱۶۷  ،۱۶۶  ،۱۶۵  ،۱۶4  ،۱۶۳  ،۱۵۸  ،۱۵۶
۱۷۳، ۵۵0، ۶۵۵؛ ۲/ 2۶، ۳۶، 4۳، 4۵، ۷۹، ۹۱، 
۱۸۸، ۱۹0، 4۷۶؛ 3/ ۱۵۱، ۱۵2، ۱۶۱، ۱۷۸، 22۵، 
 ،۵۷۵  ،۵۶۶  ،۵۳۵  ،۵۳4  ،۷2  /5 2۶۸؛   ،2۶۶
 ،۱۵0 ،۹۹ ،۹۸ ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸ ،۸0 ،۱۷  /۸ ۵۷۷؛ 
 ،۳۶۳ ،۳۶2 ،۳۶0 ،۳0۶ ،2۵۶ ،242 ،2۳۵ ،2۱۱
 ،4۳۸ ،4۳۷ ،4۳۶ ،4۱۹ ،4۱۶ ،4۱۵ ،40۳ ،400
4۳۹، 44۵، 4۵۳، 4۶۳؛ ۹/ 2۱، 2۷، 4۱، 44، 4۵، 
 ،۱۶4 ،۱۶۱ ،۱42 ،۱۳0 ،۱۱۸ ،۸۳ ،۸0 ،۷۹ ،4۹ ،4۷
 ،4۱۷ ،۳۳2 ،۳2۵ ،۳۱4 ،2۸2 ،2۶۷ ،2۵۶ ،2۳0
 ،۵2۹ ،۵۱۵ ،۵۱۱  ،4۹۱ ،4۷۱ ،4۶۸ ،4۵۹ ،44۸
۵۳4، ۵4۹، ۵۵۳، ۵۹۷؛ 1۰/ 22، 2۳، ۵0، ۶0، ۶۱، 
۶۷، ۷2، ۷۹، ۸۳، ۱۱4، 220، 22۱؛ 11/ ۹۶، ۱4۵، 

2۹۱ ،2۷۱ ،2۶0 ،2۱۷ ،۱۹0 ،۱۸۸ ،۱۸4 ،۱۵۹ ،۱۵۶
طبیعة المسلمین: ۴/ ۳۸0

الّطرابلسّیة األخیره: ۴/ ۳۸0
الّطراز: 1/ 42۳؛ 11/ ۵0۷

الّطرازین المعلمین فی المفاخرة بین الحرمین: 
۳02 ،۳00 /11

طرائف الّنظام و لطائف االنسجام فی محاسن 
األشعار: 11/ 420

الّطرائف: 1/ ۵2، ۳۷۱، ۳۷۳؛ ۲/ ۷۶؛ ۶/ ۱۵2، 
 ،۵۳۳  ،۵0۱  ،4۹۸  /۷ ۱۸۳؛   ،۱۷۶  ،۱۷۵  ،۱۵۳

۵۵0 ،۵۳4
طرائق الحقائق: 11/ ۳۷2

طرح التثریب فی شرح التقریب: 1/ ۵4۳؛ 3/ 
 ،۵2  ،4۸  /5 ۱۳۶، 202، 2۱4، ۳00، ۳4۵، ۳4۶؛ 
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 ،۳۳2 ،۳2۵ ،20۳  /۷ 2۷۳؛   /۶ ۵۶۶؛   ،۷2  ،۷0
۳۳۶، 4۳۳، 4۶۵؛ ۸/ 24۷، ۳۳0، 4۳۵؛ ۹/ 2۳، 
2۷، 4۳، 44، 4۹، ۵۱، ۵4؛ 1۰/ ۱۳، ۱4، 2۳؛ 11/ 

2۳۳ ،2۳0 ،۱۷۳
طرق اإلستدالل: ۴/ ۳۸0

طرق  حدیث الغدیر: 1/ 2۷4
طرق خبر الوالیه: 1/ 2۷۵، 2۷۷

طریق الّنجاه: ۷/ ۵۸
 ،۵۱۹  ،4۹۶  ،4۸0  ،4۷۹  /۷ الّطالب:  طلبة 

۵۳۹ ،۵۳۶ ،۵2۳
الّطلیعة فی شعراء الّشیعه: ۴/ ۵۸، ۱2۹، 4۸۳، 
4۸4؛ 5/ ۱۷، ۳2، ۶2۹، ۶۳0، ۶۵۳، ۶۸2؛ ۶/ ۵۹؛ 

۷/ 2۸، 4۵، ۹4؛ 11/ ۳۵2، ۵۷۱
الّطلیعه )سماوی(: 11/ ۳۱۳، ۳۵2

الّطواالت: ۶/ ۱۵0
طوالع األنوار: 1/ ۳۸، 22۵؛ ۷/ 2۸۶

طیف الخیال: ۴/ 2۹2، ۳۷۹
طائف: 3/ ۱0۹؛ ۴/ ۱۸4

ّ
الّظرائف و الل

ُظهر اإلسالم: 1/ ۵۳4؛ 3/ ۷، ۵0، 4۶2
العاطل الحالی، رسالة فی الّزجل و الموالی: ۶/ 

۶۷
عالم آرای عّباسی: 11/ ۳4۵، ۳۷2

عبداهلل بن سبا: ۷/ 220
الِعَبر فی خبر من غبر: 1/ 20۳، 2۱۳، 22۶، ۶4۳؛ 

2۱۵ /11
الِعَبر فیمن شّفه الّنظر: 1/ 2۳۸

عبقات األنوار: 1/ ۵۸، ۷۸، 22۶، 2۳۳، 2۳۷، 
 ،2۷۸ ،2۶۳ ،2۶2 ،2۵۸ ،2۵۷ ،2۵4 ،2۵۱ ،244

۳۱4، ۳۳0، ۳۶2؛ ۶/ ۱0۸، ۱۱0

عبقرّیـة الّشریف الّرضی: ۴/ 2۶۸
العتب الجمیل: 1۰/ 2۱۷

العترة الّطاهرة فی الکتاب العزیز: ۲/ ۹۹
عثمان بن  َعّفان: ۸/ ۵۸0؛ ۹/ ۳۹۹، 4۱0

زومی: 5/ 4۳
ّ
العجب الل

ُعّدة البصیر فی حجج یوم الغدیر: 1/ 2۷۶
عّدة الّناسک فی قضاء المناسک: ۶/ 20

عرائس المجالس: 3/ ۱۹۳، 20۱، ۵۳4؛ 5/ ۱04؛ 
۶/ 22۷؛ ۷/ 2۷۱، ۳44؛ 11/ 2۱۷

عرب اسپانیا: 3/ ۱۹
غة المرویه: 11/ 4۹2

ّ
العربّیة العلوّیة و الل

َعْرُف الِطیب فی التعریف بالوزیر ابن الخطیب: 
۵4۳ /11

الّطیب: 11/  ابو  الَطّیب فی شرح دیوان  الَعْرُف 
۵4۳

عروة اإلخبات: 11/ ۵2۶
العروة الوثقی )شیخ بهایی(: 11/ ۳۸۶

بیاضی  سمنانی  الّدولۀ  )عالء  الوثقی  العروة 
مّکی(: 1/ 22۷، ۶44

العروة ألهل الخلوه: 1/ 4۹4
العروض )ابن طباطبا اصفهانی(: 3/ ۵04

العروض )ابو اسحاق زّجاج(: ۴/ 2۷۱
عشرّیة الّصومّیه: 11/ ۳۸۳، ۳۸۹

عصر المأمون: ۲/ ۵۳2؛ ۸/ ۵۶4؛ ۹/ ۱۱۶
عصیدة الّشهدة فی شرح قصیدة البرده: ۶/ ۱0۸

عطیۀ رّبانی و هدیة سلیمانی: 11/ 4۶۷
عقائد الّشیعه: ۶/ ۱۱۷، ۱24، ۱۷۱، 2۳2، 2۶۱، 

4۸۷ ،۳۵0 ،۳۳۸ ،۳۳۷ ،۳۳۵ ،2۹0
العقائق: ۲/ 4۸2؛ ۷/ ۳4۱، 42۷
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العقد الّثمین فی اإلمامه: 5/ ۶۱4
العقد الّثمین فی تاریخ البلد األمین: ۴/ ۵۶4، 

۵۷۶ ،۵۶۵
عقد الجواهر فی األشباه و الّنظائر: ۶/ 20

عقد الجید فی اإلجتهاد و الّتقلید: 1/ 2۵۹
و  االّیام  و  الّشهور  لی فی فضل 

ّ
الإل و  رر 

ُ
الّد عقد 

یالی: 1۰/ ۳2۳
ّ
الل

العقد الفرید للملک الّسعید: 5/ ۶۳۷
العقد الفرید: 1/ ۱۹۳، ۳۵۷، ۳۵۹، ۵۳۸؛ ۲/ 
 ،2۱۵ ،202 ،200  ،۱۹2 ،۱۸۸ ،۱۷2 ،۱۷۱ ،۱۶۶ ،۹۱
 ،۳۶  ،۶  /3 ۵0۷؛   ،۵0۶  ،۳۵۸  ،۳22  ،2۶0  ،2۱۸
 ،۱40 ،۱۳۸ ،۱۳۶ ،۱۳۵ ،۱۳4 ،۱۳۱ ،۱۳0 ،۱24 ،42
 /5 ۳۸4؛   ،۳۶0  ،2۸۹  ،2۸۶  ،۱۸۹  ،۱۶۷  ،۱۶2
 ،۵۶۱ ،۵۵۸ ،۵۵۷ ،۵۳۵ ،۵۳۳ ،2۵۷ ،2۵۶ ،44
 ،۳0۸  ،2۸2  ،2۷۶  ،2۷۵  ،۱۷۹  /۶ ۶۳۷؛   ،۵۸4
۳۸0، 40۵، 4۱0، 4۷0؛ ۷/ ۱0۵، ۱0۶، ۱0۷، ۱0۸، ۱۱0، 
 ،۳۹۷  ،۳۷4  ،۳۶۷  ،۱۹۷  /۸ 2۸۱؛   ،24۳  ،۱۶۶
 ،۹۶ ،۵2 ،۳۹ ۳۹۹، 4۱۳، 4۱۸، 42۶، 4۳۷؛ ۹/ 
 ،۱4۶  ،۱42  ،۱4۱  ،۱40  ،۱2۹  ،۱2۷  ،۱2۱  ،۱20  ،۱۱۸
 ،2۶۷  ،2۶۶  ،2۵۷  ،2۵0  ،۱۸۹  ،۱۷۶  ،۱۶4  ،۱۶0
2۸0، ۳2۵، ۵۶۸، ۵۸4؛ 1۰/ ۵0، ۹۹، 22۶، 2۵۶، 
 ،۳۹0 ،۳۶4 ،۳4۹ ،۳44 ،۳4۳ ،۳۳۵ ،2۶4 ،2۵۷
40۱، 402، 404، 4۶2، 4۶۳، 4۶4، 4۹۵، ۵۱۷؛ 11/ 

۳2
لی: ۴/ ۳۸۶

ّ
عقد الال

العقد الّنبوی و الّسّر المصطفوی: 1/ 2۵0، 2۵۱، 
4۱2؛ ۶/ ۵۱۵

ابن  شرح  من  المستخرج  الّنضید  العقد 
 ابی الحدید: ۴/ 2۷۷

عقود الجمان فی مناقب ابی حنیفة الّنعمان: 5/ 
۶۳2 ،4۳0

العقود الجوهریة فی مدائح الحضرة الّرفاعیه: 11/ 
2۶۷ ،2۶۵ ،2۶4

رر فی حّل ابیات المطّول و المختصر: 
ُ

عقود الّد
4۳۸ /11

یه: 11/ ۱۷۶ العقود الّدّر
عقیدة الشیعه: 3/ ۷، 4۷۵، 4۷۶

العقیدة الّنبوّیة فی األصول الّدینیه: 5/ ۶۱4
عقیدۀ اسالم: 3/ ۱۸

علل الّشرائع: ۷/ ۱۱۵، ۱۱۶، ۵۵۳
العلل و الّسؤاالت: 5/ 22۵

العلل و معرفة الرجال: 1/ ۱۳۱، ۱۳2، ۱۳۵، ۱۳۶، 
۱۳۹، ۱4۷، ۱۶0، 2۸۷، ۶۵۵؛ ۶/ 2۸2، 4۳0؛ ۷/ 
42۸؛   ،42۱  ،4۱0  ،۳۹۵  ،۱۵۵  ،۱۵4  ،۱۵۳  ،۱۳۶
 ،24۱  ،240  ،2۳۵  ،۱۵0  ،۱۳۶  ،۹۸  ،۸۳  ،4۸  /۸
۳0۱، ۳0۵؛ ۹/ 4۱4، 4۵4، 4۶۸، 4۹۶، ۵۱2، ۵20، 

۵۳4، ۵۳۶، ۵4۹؛ 1۰/ ۱4۷، ۵۸۵؛ 11/ ۱4۵
علم األدب: ۶/ ۶۹، ۷4

العلم الّشامخ فی ایثار الحق علی اآلباء المشایخ: 
۵۶۵ /1۰

علم الیقین: ۲/ ۷0، ۷۷
العلم: ۸/ 24۱

علّی الحّجة بتأخیر ابی بکر بن ِحّجه: ۶/ ۷2
عمدة الّتحقیق فی بشائر آل الّصّدیق: 3/ 44۱؛ 
5/ 42۱؛ ۷/ ۵۵، ۳۱4، ۳4۱، ۳۶۱، ۳۶۸، 4۱۳، 

4۱۷، 420، 42۷؛ ۸/ ۸4
عمدة الرجال: ۶/ 4۵

عمدة الّزائر: ۶/ 4۵
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عمدة الّسالک: ۸/ ۳۵0، ۳۵۶
 /3 ابی طالب:  آل  أنساب  فی  الّطالب  عمدة 
 /۴ ۵0۳؛   ،4۱0  ،40۸  ،40۷  ،40۶  ،40۵  ،۱0۶  ،۹۷

2۶۷، 2۹0، 2۹۱، ۳0۷، ۳0۸، ۳۸4، ۳۹۷؛ ۶/ 44
 /1 البخاری:  صحیح  شرح  فی  القاری  عمدة 
 ،۳۱۷  ،۳۱۵  ،۳۱۳  ،۳0۷  ،20۶  /3 ۳۷۵؛   ،۹۸
۳24، ۳2۶؛ 5/ ۶2، ۶۳، ۱۱۷؛ ۶/ ۹۸، ۱22، ۱۳۶، 
 ،2۶۳ ،2۳4 ،2۱۳ ،202 ،۱۹۶ ،۱۹۱ ،۱۵0 ،۱4۸ ،۱4۵
 ،۳20  ،۳۱۶  ،۳0۷  ،2۹۱  ،2۹0  ،2۸4  ،2۸0  ،2۶۷
 ،4۹۸ ،4۹۵ ،4۵۹ ،۳۸۷ ،۳۶۳ ،۳۶۱ ،۳2۳ ،۳22
۵0۵، ۵۱۱، ۵۱۶؛ ۷/ ۱۳۶، ۱۳۸، ۱42، 4۳۳، 4۸۹، 
 ،204 ،20۳ ،20۱ ،۱۵۸ ،۱2۸ ،۱20 ،۱0۳ ۵۳۶؛ ۸/ 
24۶، 24۷، ۳22، ۳۵۹، ۳۶۱، ۳۶2، 4۳۵، 4۶۳؛ 

۱2۶ /11
عمدة عیون األخبار: 1/ ۶2

العمده: 1/ ۸۷، ۸۹، 2۹۸، ۳۷۱، ۳۹۶، ۵۷0، 
 ،۵42 ،۵۶ ،۵۵  /3 4۹۵، ۵۵۱، ۵۵۵؛   /۲ ۳0۷؛ 

4۵۷؛ ۴/ ۱۹۶؛ ۶/ 4۳، ۱۵0؛ 11/ ۳۹۷
العنایة فی شرح الهدایه: ۶/ ۳2۹

عنوان المرقصات: 3/ ۵۶
سّنة  عن  ّب 

ّ
الذ فی  القواصم  و  العواصم 

ابی القاسم: 11/ ۳02
العوالم: ۴/ 2۸0

عون المعبود: ۶/ 2۶۸
عیار الّشعر: 3/ ۵04

عین الحیاه: 11/ ۳۸۶
العین المبصره: 11/ ۳2۱

العین: 1/ ۵۹۱، ۵۹۳
عینّیـه: 3/ ۵۳0

 ،۵44  ،۵۳2  ،۱۹  /۲ الّرضا؟ع؟:  أخبار  عیون 
۵4۶، ۵۵۷، ۵۶۷؛ 3/ ۱۱۳، ۱۱4؛ ۴/ ۱0۱

عیون األثر: 3/ ۳00، ۳44، ۳4۵؛ ۶/ 4۹۵؛ ۷/ 
 ،۳۹2 ،۳۸۸ ،۳۸۷ ،2۹۳ ،2۹2 ،2۸۸ ،2۶۳ ،۱42
 ،۵2۳ ،۵۱۹ ،۵۱0 ،4۶۶ ،44۷ ،۳۹۸ ،۳۹۶ ،۳۹4
۵2۸؛ ۸/ ۱2۵؛ ۹/ 44۶، 4۹4، ۵0۸؛ 1۰/ ۱۵، ۱۱۹، 

۱24
عیون األخبار )ابن قتیبه(: ۲/ ۱۶۳، ۱۸۸، ۱۹۵، 
202، 2۱۳، 22۳، 2۵2، ۳42، 4۹۵؛ 1۰/ 2۶۶؛ 11/ 

۱0۹ ،۹۵
کر(: ۲/ ۳02 عیون األخبار )ابن  شا

عیون األنباء: ۴/ 2۵۵
عیون المجالس: 5/ ۵۵0؛ ۷/ ۳4۱

عیون المعجزات: ۶/ 4۳
الغارات: ۲/ ۱20، ۱44، ۱۶0، ۱۷۶؛ 11/ 4۱، 4۵، 

۵4 ،۵2 ،4۸ ،4۷
غایة اإلختصار: 3/ 404؛ ۴/ 2۶۷، ۳۸۳، ۳۸۵

غایة الّسؤول فی علم األصول: 1/ 2۵2
الّرسول: ۷/ 4۹۸،  الّسؤول فی مناقب آل  غایة 

۵0۱
الغایة القصوی: 1/ 22۵؛ 5/ ۱۶4

غایة المرام: ۲/ ۷۸؛ ۴/ ۵۷4؛ ۶/ 44
غایة الّنهایة فی طبقات القّراء: ۶/ 4۵۸

الغدیر )منصور رازی(: 1/ ۷4، ۱00
الغدیر فی اإلسالم: 1/ 2۷۹

الغدیر فی الّتراث اإلسالمی: 1/ 2۷۶
غرائب الحدیث: 5/ 400

 ،۵۷  ،۳۷  /1 الفرقان:  رغائب  و  القرآن  غرائب 
۹۷، ۱۱2، 22۹، ۳۷۶، ۳۸4، ۵۷4، ۵۸۳، ۶04؛ 



۲۲3 فهرستنمایگان:نگاشتهها

۲/ ۸۸، ۹۶، 4۶0، 4۶4؛ 3/ ۱۵2، ۱۷۱، 24۶، 2۶۱، 
۳۷۹، ۳۸0؛ ۶/ ۱۳۵، ۱4۱، 2۱0، ۳04، ۳0۷، ۵0۳، 

۵۱۷، ۵۱۸؛ ۸/ ۳۸۱، ۳۸۵، 422؛ ۹/ 4۷، ۱0۹
غّرة عین الخلیل فی شرح الّنظم الجلیل: ۶/ 2۱

غرر األحکام در فروع فقه حنفی: 5/ 2۶4
غرر الحکم: ۷/ ۳۱۶

غرر الخصائص: ۲/ ۱۱۱، ۱۱2، 20۷، 4۹4، ۵20؛ 
۵۳۷ /3

غرر الّدالئل: 5/ ۶۷0
الغرر فی اسانید األئّمة األربعـة عشر: ۶/ ۷4

رر: ۴/ ۳۷۹، ۳۸4؛ 11/ ۳۳۹
ُ

الغرر و الّد
غریب الحدیث: ۸/ 2۹0

غریب القرآن )ابوُعَبید َهَروی(: 1/ ۱۶۸، 40۳
 ،۵۷۶  /1 ُعَزیزی(:  )ِسِجستانی  القرآن  غریب 

۵۹4
غریب القرآن )شریف مرتضی(: 1/ ۵۶۹

غریب القرآن )محّمد بن ابوبکر رازی(: 1/ ۵۷۱
غریب الّنهایه: 5/ ۵۹2

غریب شعر زید الخیل الّطائی: 3/ ۵۳4
الغریبین: 3/ 4۹۱؛ ۴/ 4۵۹؛ ۶/ ۳0۵

 /3 الفروع:  و  األصول  علَمی  إلی  الّنزوع  غنیة 
4۵۸

الغنیة لطالبی طریق الحق: 1/ ۶۶۱؛ ۶/ 4۱۹، 
42۱ ،420

 ،420  ،4۱۷  ،۱۳۱  /3 طوسی(:  )شیخ  الغیبه 
42۳

الغیبه )ُنعمانی(: 1/ ۳۱
الغیث الُمسجم: ۴/ ۵۸۸؛ ۷/ 2۱۳

الف باء: 1/ ۳۵؛ ۲/ ۶0؛ ۶/ ۹4

فارس نامۀ ناصری: 11/ ۵۳۹
 ،۹۳ 4۹۱؛ ۶/  الحدیث: 3/  الفائق فی غریب 
۳0۵؛ ۷/ 22۶، ۵0۹، ۵۳۸؛ ۸/ ۱۱4، ۳۶۶، ۳۷۵، 

۳۸۱؛ ۹/ ۷۶، 222، 2۳۷
الفتاوی الحدیثیه: 3/ ۱0۸، ۳2۹؛ 5/ 4۳، ۵۷، 
۶۳، ۱۳۱، 4۹۸؛ ۶/ ۹۹، ۱02، ۱0۶؛ ۷/ 2۸۳؛ 11/ 

2۷۷ ،۱۵۶
فتاوی الفرغانی: ۶/ ۳2۹

فتح الباری بشرح صحیح البخاری: 1/ 2۷۳، 
4۹۸، ۵0۵؛ 3/ ۱۵0، ۱۵۶، 20۶، 20۸، 2۱۵، 2۶4، 
 ،۳۱۷  ،۳۱4  ،۳۱۳  ،۳۱0  ،۳0۸  ،۳0۷  ،2۹0  ،2۷۸
۳۱۸، ۳2۱، ۳22، ۳24، 4۱۵، 4۹۱؛ 5/ ۷۱، 2۳0؛ 
 ،2۱۳ ،۱۹۳ ،۱۹0 ،۱۶2 ،۱۵۷ ،۱4۸ ،۱4۵ ،۱22 /۶
 ،2۹۳ ،2۹0 ،2۸4 ،2۸0 ،2۷2 ،2۵۸ ،24۷ ،2۳0
 ،۳۶0 ،۳۳۳ ،۳۳۱ ،۳2۸ ،۳0۵ ،۳0۳ ،2۹۵ ،2۹4
 ،4۶۵  ،4۶0  ،4۳۵  ،4۳4  ،4۳۳  ،۳۷2  ،۳۶۳
4۶۷، 4۹۵، ۵0۷، ۵0۸، ۵۱۱، ۵۱2، ۵۱4؛ ۷/ ۱۳۶، 
 ،۳۵۳  ،۱۸۶  ،۱4۶  ،۱44  ،۱4۳  ،۱42  ،۱۳۹  ،۱۳۸
 ،۱۷۶  ،۱۶۶  ،۱۶۳  /۸ ۵۳۸؛   ،4۸0  ،4۳۳  ،۳۵4
 ،2۳۷  ،2۳2  ،2۳۱  ،204  ،20۳  ،20۱  ،۱۹۷  ،۱۷۷
 ،4۵4 ،4۳۵ ،۳۵۹ ،۳0۸ ،۳0۳ ،2۸۷ ،2۵۸ ،2۵2
4۶۳؛ ۹/ ۱۱4، ۳۹0، 42۹، 440، 442، 44۶، 44۹، 
4۷۱، 4۹4، ۵02، ۵۱۱، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۶۹؛ 1۰/ 
 ،۵4 ،۵0 ،4۸ ،4۳ ،40 ،2۵ ،22 ،۱۹ ،۱۷ ،۱۵ ،۱4
 ،2۹۶  ،20۵  ،۱۷0  ،۱۵۷  ،۷۳  ،۷۱  ،۶۹  ،۶۷  ،۶2
 ،۳20 ،۳۱۸ ،۳۱4 ،۳۱0 ،۳0۹ ،۳0۶ ،۳04 ،۳00 ،2۹۹

۳24، ۳۹4، ۵۱۳؛ 11/ ۱2۵، 2۳2، 2۳4
فتح الخبیر بما البّد من حفظه فی علم الّتفسیر: 

2۵۹ /1
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الفتح الّرّبانی و الفیض الّرحمانی: 11/ 2۹۱
فتح القدیر: 1/ ۱۱۳، 2۶۳، ۳۶۹، ۳۷0، ۳۷۳، 
۱۷2، 24۷، 2۶۱؛ ۶/  4۹۳؛ 3/  ۳۷۹، ۵۸۸؛ ۲/ 
۱۳۸، ۳4۶، 4۵0، ۵0۵، ۵0۸، ۵۱۱، ۵۱2؛ ۷/ ۱40، 
۱42، 4۶۶، 4۷0؛ ۸/ ۹2، ۹4، ۹۵، ۹۶، ۱۱2، ۱۱۳، 
 ،۳۳۶  ،۳0۸  ،۳04  ،2۹2  ،242  ،۱22  ،۱۱۵  ،۱۱4
 ،42۳  ،۳۸۵  ،۳۸۳  ،۳۸۱  ،۳۵۱  ،۳42  ،۳۳۷
 ،۱2۵ ،۳۷ 2۱، 4۵، 4۶، 4۷، 4۸؛ 1۰/  4۳۳؛ ۹/ 

۱۹۵
الفتح المبین فی مدح األمین: ۶/ ۷۱

فتح المتعال بصفة الّنعال: 5/ 22۶، 2۶۷؛ ۷/ 
۳۳۸

فتح المغیث: 1/ ۵2۷
الفتن: 3/ 2۸۵؛ 5/ ۹۳، ۵4۹

الفتنة الکبری: ۹/ ۱0۶، ۱۸2، ۱۸۸، 2۹۷، ۳0۳، 
۳۹۶ ،۳۹4 ،۳4۸ ،۳44

فتوح البلدان: ۶/ 202، 20۳، 2۶0، ۳۹4، 40۳، 
4۱0، 4۱۷؛ ۷/ 2۷۳، 2۸۱، ۳2۹؛ ۸/ ۳۷2

فتوح الّشام: ۸/ ۱۳۶
الفتوح: ۹/ ۵۱۷

الفتوحات األحمدیة بالمنح المحّمدیه: ۶/ ۱0۷
 ،۵۵۶  ،۵۵2  ،4۷۱  /1 اإلسالمیه:  الفتوحات 
 ،۱۱0  /۶ ۵۷۶؛   /5 ۱۵2، ۱۵۵؛   /3 ۸۵؛   /۲ ۶2۵؛ 
 ،20۹ ،۱۹۹ ،۱۹۸ ،۱۷۹ ،۱۷۸ ،۱۷۶ ،۱۵0 ،۱42 ،۱4۱

۳۶0، ۳۹۶، 4۱0، 4۳۳؛ ۸/ ۱۳۶؛ ۹/ ۳۹0، 4۷۵
الفتوحات اإللهیه: 1/ ۵۷4

الفتوحات المّکیه: ۷/ 244
الفتوحات الوهبیه: 1/ 2۵۵

فجر اإلسالم: 3/ ۷، 4۶2؛ ۸/ ۵۸0؛ ۹/ 400

الفحول: ۲/ ۵۱۶
فخر الّشیعه: 11/ 4۵۹

فرائد الّدر: 3/ ۵04
َفراِئد الّسمَطین فی فضائل المرتضی و البتول و 
الّسبطین؟مهع؟: 1/ ۳۶، ۵۱، ۵۷، ۵۸، ۶۱، ۶۵، ۶۹، 
 ،22۵ ،۱۳2 ،۱22 ،۱۱۷ ،۱۱۶ ،۱۱0 ،۹۹ ،۹۷ ،۹۱ ،۷۹
 ،۳۱4 ،۳۱2 ،۳02 ،2۸۸ ،2۸۳ ،2۳۱ ،2۳0 ،22۷
 ،۳۹۸  ،۳۹۷  ،۳۸0  ،۳۷۵  ،۳۵۹  ،۳۵2  ،۳۳۷
 ،4۸۵ ،4۶۷ ،4۶۶ ،4۶۵ ،4۶۳ ،4۵۹ ،40۹ ،400
4۸۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۶۱۵، ۶2۱، ۶۳2، ۶۵2؛ ۲/ ۶2، 
 ،4۵۷ ،4۵۵ ،4۵4 ،2۷4 ،۹۶ ،۸4 ،۸۳ ،۷۹ ،۷2
 ،4۹0 ،4۸۸ ،4۷۹ ،4۷۶ ،4۷4 ،4۷2 ،4۷۱ ،4۶4
4۹۱؛ 3/ 42، ۱۵4، ۱۷۱، ۱۷۷، ۱۸4، ۱۸۶، ۱۸۸، 
 ،2۹۱ ،2۷۹ ،2۷۸ ،2۷۱ ،24۵ ،20۵ ،۱۹2 ،۱۹0 ،۱۸۹
۳0۸، ۳22، ۳۳4، ۳۳۸، ۳4۱، ۳4۵، ۵۳0، ۵۷۵؛ 
۴/ ۹۹، 4۶0، 4۶2، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷4؛ ۶/ 

۹۶؛ ۷/ 2۶، ۳۵۱؛ ۸/ ۱44؛ ۹/ 4۶۹
الفرائد: ۹/ 4۶۹

 ،20  /۶ ۳۸۸؛   ،۳4۳  /11 الّنصیریه:  الفرائض 
۱۸۵ ،۱۶۹

فرج الکرب: ۶/ ۷0؛ 11/ ۳2۱
الفرج بعد الّشّده: 3/ ۵۶۵، ۵۶۷

فرحة الّدارین: 11/ 4۶۸
 ،2۶۷ 4۸۵؛ ۲/  الخطاب: 1/  بمأثور  الفردوس 
2۶۸، 4۶0، 4۶۳؛ 3/ ۱۵0، 2۷0، ۳۳4؛ ۴/ 4۶۱؛ 
5/ 4۶2، ۵2۵، ۵۵2؛ ۶/ ۹۳، ۱۱4؛ ۷/ ۱2۵، ۱۵۵، 

2۶۹، 2۸2، 2۸۳، ۳۵۱؛ ۸/ 40
فرض من حضره األداء و علیه القضاء: 5/ ۵۹۳

الَفْرق بین الِفَرق: 3/ ۶، ۱44، ۱4۶، ۱4۷، ۱4۸، 



۲۲5 فهرستنمایگان:نگاشتهها

 ،۱۷۶  ،۱۷4  ،۱۶۶  ،۱۶4  ،۱۶۳  ،۱۵۹  ،۱۵۸  ،۱۵۷
2۳4 ،22۷ ،22۶ ،22۱ ،220 ،۱۹۶ ،۱۹۵ ،۱۹4

فرقان القرآن: 5/ ۱۳۵، 2۱۹، 2۳۱، 2۷2، ۶۶۵؛ 
4۳۵ /۷

الفرقة الّناجیه: 1/ ۳۹۳؛ ۲/ ۷۷؛ ۷/ ۱۱۵
غه: 11/ ۳20

ّ
فروق الل

الفروق: 1/ ۱۹۳
الفریده: 5/ 420

فصل الخطاب: 1/ ۱۱۸، 2۳۶، 2۵۳، ۳۳۶؛ ۲/ 
۶۳ ،۶2

الِفَصل فی الملل و الّنحل: 1/ 2۶۵، 4۶۱، ۵2۳، 
۵۳۳، ۵4۳، ۵۵۱، ۵۵2، ۵۵۳، ۵۵۸؛ ۲/ ۳۷2، 
۳۸۶؛ 3/ ۶، ۱44، ۱4۶، ۱4۷، ۱4۸، ۱۵۷، ۱۵۸، 
 ،۱۹۶ ،۱۹۵ ،۱۹4 ،۱۷۶ ،۱۷4 ،۱۶۶ ،۱۶4 ،۱۶۳ ،۱۵۹
 /۶ ۵2۹؛   ،۱04  /5 2۳4؛   ،22۷  ،22۶  ،22۱  ،220
4۸۶؛ ۷/ ۱4۸، 2۵۸، 2۸۷، ۳۳۱، 4۹۶، ۵0۶؛ ۸/ 

۵۸۳؛ ۹/ 40۶، ۶0۱؛ 1۰/ ۵2۵
 الفصوص: 5/ ۳۵۵

الفصول األدبیة و المراسالت العبادیه: ۴/ ۷۸
الفصول الّسّته: 1/ 2۳۶

الفصول المختاره: ۲/ ۵۸، ۷4، ۸2، ۱۱۵، 2۹۵، 
۳۸0، ۳۹4؛ 3/ ۱0۱، ۳۵۱؛ ۷/ ۵۵2، ۵۶0

بة للعقول: ۴/ ۷۸
ّ

الفصول المهذ
الفصول المهّمة فی أصول األئّمه: 11/ 4۹2؛ 1/ 
 ،2۳۸  ،2۳۱  ،22۳  ،۱02  ،۹۸  ،۷۹  ،۶۹  ،۵۷  ،۳۵
۳۷۶، ۳۸۱، 40۹، 4۵۹، 4۶۷، 4۸۶، ۵۵۵، ۵۷۱؛ 
 ،4۶۶ ،4۶۵ ،4۵4 ،۱02 ،۹۸ ،۹۶ ،۹0 ،۷۸ ،۶۳ /۲
 ،۱۷۷  ،۵4  ،4۷  ،۳۹  ،22  /3 4۸0؛   ،4۷0  ،4۶۸
 /۶ ۶۳۸؛   /5 4۶۱؛   /۴ 24۶، 2۷۶، 2۷۸، ۵۳0؛ 

4۱، ۹۸، 4۹۶؛ ۸/ ۸۹
الفصول و الغایات: 1/ ۵۱0؛ ۴/ 4۳۱

الفصیح: ۶/ 2۱، ۵20
۱44، 4۵0، 4۵4؛ ۷/  )ابو ُعَبید(: ۶/  الفضائل 

۱4۶؛ ۹/ 22
الفضائل )دارقطنی(: 1/ ۵0۵، ۶4۷

فضائل الّصحابه )ابن سلیمان( 1۰/ ۱4
فضائل الّصحابه )احمد بن حنبل(: 1/ ۸۹؛ ۲/ 

۱0۵، ۱0۶، 4۶۶؛ 3/ ۱۸۳، ۳۵4، ۵۷۹
فضائل الّصحابه )بیهقی(: 3/ ۵24، ۵2۸، ۵۳0
فضائل الّصحابه )خیثمۀ طرابلسی(: ۷/ ۱2۹، 

۱۳0
فضائل الّصحابه )ابن  ُنَمْیر(: 1/ ۸4

 ،4۸  /1 اصفهانی(:  )ابوُنعیم  الّصحابه  فضائل 
۵۹، ۹۵، ۱22، ۵۱۱، ۵۱۳، ۵۱4، ۵۱۷، ۵۱۹؛ ۲/ ۹4؛ 

3/ 2۷۵، ۳۱۵، ۳22؛ 5/ ۵22
فضائل الّصحابه )سمعانی(: 1/ ۱۱۸، 2۱۵، 4۶۱؛ 

2۷0 ،244 /3
فضائل القرآن )ابن  ُضَریس(: 1/ ۳۸۷؛ 3/ 2۵۹؛ 

442 /۶
 /۴ خوارزمی(:  )خطیب  أمیرالمؤمنین  فضائل 

۵۷۱
فضائل أمیرالمؤمنین علّی؟ع؟ )ابوبکر احمد بن 

حسین بیهقی(: 1/ 4۶۶
حسن  بن  )علّی  أمیرالمؤمنین؟ع؟  فضائل 

طاَطری کوفی(: 1/ 2۷۷
فضائل علّی بن ابی طالب؟ع؟ )ابوجعفر محّمد 
آملی(: 1/ 2۷۱،  یزید بن خالد طبری  بن َجریر بن 

2۷2
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بن  )احمد  ابی طالب؟ع؟  بن  علّی  فضائل 
حنبل(: 1/ 4۹2، 4۹۳؛ ۶/ ۹0، ۱04، ۳۶۵

فضائل فاطمه؟اهع؟: 3/ 2۶۶
فضائل مّکه: ۶/ ۱۵0

ابی  و عبداهلل  و عبدالمّطلب  ابی طالب  فضل 
الّنبّی: ۷/ ۵۷4

فقه القرآن: 5/ ۵۹۳
غه: ۴/ ۷4

ّ
فقه الل

الفقه علی المذاهب األربعه: 5/ 2۷، ۱02، ۱0۳، 
۱4۵، ۱۸۸، 204، 2۳۳، 24۷؛ ۶/ 422؛ ۸/ ۳۱۶، 

۳۱۸؛ ۹/ 44۳؛ 1۰/ 2۹۳
فلک الّنجاه: ۶/ 4۵

فهرس الوافی: 11/ ۵2۶
الفهرست )ابن  ندیم(: 1/ ۳۳۷؛ ۲/ ۵۱۳، ۵۱۶، 
۵۱۸، ۵۵۶، ۵۶4، ۵۸4؛ 3/ ۵۳، ۵4، ۵۵، ۱۹4، 
۵04، ۵۱۵، ۵۳2، ۵۳۳، ۵۳۸، ۵4۳؛ ۴/ ۳۹، ۵2، 

۱2۸، 2۹۱؛ ۶/ 44۶
الفهرست )شیخ منتجب الّدین(: 1/ 2۷۵؛ ۴/ 
2۷۳، 2۷4، 2۸2، ۳۸۸؛ ۷/ ۵۷4؛ 5/ ۵۹0، ۵۹4
 ،2۷۶  ،2۷4  ،2۷2  /1 )طوسی(:  الفهرست 
2۷۷؛ ۲/ ۳۶۱، ۳۶2؛ 3/ ۱۹4، 4۷۸، ۵۱۵، ۵2۳، 

۵۳۸؛ ۴/ ۵۱، ۵2، ۵۸، ۳۸2؛ ۶/ 4۶؛ ۷/ ۵۷4
 /۴ ۳۵۸؛   /۲ 22۸؛   ،22۳  /1 الوفیات:  فوات 
2۵4، 2۵۵، 2۶۳، ۵4۸، ۵۵2، ۵۵۵، ۵۵۷، ۵۵۸؛ 

5/ ۶۵۳، ۶۸۳، ۶۸4؛ ۶/ ۶۶، ۶۷، ۷۸
الفوائد )تمام رازی(: ۷/ ۵40

ویه(: 1/ ۵۱۷ الفوائد )َسّمُ
الفوائد )محّمد بن عبداهلل(: 1/ 2۹۹

الفوائد البهیة فی تراجم الحنفیه: 1/ 2۱۳، 222، 

 /3 4۵۵؛   ،24۷  ،240  ،2۳۹  ،2۳۷  ،2۳۶  ،22۵
۵۶4، ۵۶۶؛ ۴/ ۵۶4، ۵۶۵، ۵۷۵، ۵۷۶؛ 11/ ۳۹۷
الفوائد الّدینیة فی الّرّد علی الحکماء و الّصوفیه: 

4۶۸ /11
 ،4۳۱ ،۳۷2 ،۳4۵ ،۳20  /11 الّرضویه:  الفوائد 

۵40 ،4۹۵ ،44۱ ،4۳۵
 ،۳۹۷  ،۳۸۸  ،۳4۳  /11 الّصمدیه:  الفوائد 

4۱۳ ،۳۹۸
الفوائد الّطوسیه: 11/ 4۹2

الفوائد المجموعة فی األحادیث الموضوعة: ۶/ 
۱0۹؛ 11/ ۱2۷

الفوائد المّکیه: 11/ 4۳2
الفوائد المنتقاه: 3/ ۱۶۸، ۱۷0

الفوائد الیشکرّیات: 5/ ۵۳۶
الفوز الکبیر: 1/ 2۵۹

فی ما نزل من القرآن فی أمیرالمؤمنین: 3/ 242
فی نجاة ابَوی الّنبی و عّمه ابی طالب: ۷/ ۵۳2، 

۵4۶ ،۵4۵
الفیة الحدیث: 1/ ۵2۷

الفیة الّسیوطی فی علم الحدیث: 1/ ۵۳۳
فیض اإلله المالک: ۸/ 224

فیض القدیر فی حدیث الغدیر: 1/ ۳۷، 2۵0، 
2۷۳، 2۷۹، 4۱۱، 4۶۹، ۵04؛ 3/ 4۱، ۱۵2، ۱۵۳، 
۱۸2، ۱۸۷، 20۱، 2۷۳؛ ۶/ ۹۷، ۱0۳، ۱۱۵؛ ۷/ 2۳0، 
4۳۱، 4۵۵؛   /۹ ۸2، ۱2۳، ۱۵۵، ۳۹0؛   /۸ 2۶۸؛ 

11/ ۶۶، 2۳۶؛ 1۰/ ۶۵، ۱0۵، 4۱۱، 424، ۵44
الفیضی: ۲/ ۵۱۵

القاب المعصومین: 5/ ۵۹۳
القاطعة لألوراد فی الجهاد: 5/ ۶۱4
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قاموس اإلسالم: 3/ 4۷۵
قاموس األعالم: ۶/ ۸۳

غه: ۴/ 2۷۳؛ ۶/ 4۶4، 4۶۶، 4۷۷
ّ
قاموس الل

المحیط: 1/ 2۶0، 42۳، ۵۹0، ۵۹4؛  القاموس 
۶۵، 24۹؛   /۶ ۵۱۱؛   ،4۶4  ،44۷  ،442  ،2۵۶  /5
۷/ ۱20، ۱۷۱؛ ۸/ 204؛ ۹/ ۱4۱، ۱4۳؛ 11/ 2۳۷، 

۵0۶
قانون الموضوعات: 1/ 24۷

قبس المصباح: ۴/ ۳۸۹
قراضة الّنضیر فی الّتفسیر: 11/ ۳20

قرب اإلسناد: 3/ 4۱۸، 42۵
قّرة األعیان: ۶/ ۱۱0

قّرة العین فی شرح ثارات الحسین؟ع؟: ۲/ ۵2۳
قّرة العینین: 1/ 2۵۹؛ ۶/ ۱0۷

المبصره: ۷/ 2۷؛ ۹/ ۳۷4، ۵2۹،  العیون  قرة 
۵۳2

الُقْرَطین: 1/ ۵۶۹
قصص األنبیاء: ۴/ 2۷2؛ 5/ ۵۹2؛ ۶/ 22۷

قصص الّثار: ۲/ ۵2۳
قصص العرب: ۲/ 2۱۳، 22۵

قصص العلماء: 11/ ۳۷2، ۳۹2، ۳۹۶، ۳۹۸، 
۳۹۹

القصیدة اإلسکندریه: ۴/ 444
القصیدة البدیعّیة فی الکعبة الیمنّیة الثمینه: 

۳02 /11
القضاء و القدر: ۴/ ۷۷

قضایا أمیرالمؤمنین: ۴/ ۵۷0
قطف األزهار: 1/ ۱۱۷، ۵۱0

قالئد الجواهر: 11/ 2۹۱، 44۵

قهرمانان: 3/ ۱۹
قواعد الّتحدیث: 1/ ۶2

القواعد و الفوائد: 3/ ۱۱۶
قوافی: ۴/ 2۷۱

قوانین األصول: 11/ 400
القول الجلّی فی فضائل علی؟ع؟: ۶/ ۱۱4

القول الجمیل: 1/ 2۵۹
القول الفصل: 1/ 2۶۵، 2۷۳، 2۸0

القول المستحسن فی فخر الحسن: ۶/ ۱۱0، ۱۱۱، 
۱۱2

 ،۳0۹ ،۳0۸ ،۳0۷  /3 ۱4۱؛   /1 المسّدد:  القول 
۳22 ،۳20 ،۳۱۹ ،۳۱4 ،۳۱۳ ،۳۱0

القول الّنقی فی مناقب المّتقی: 1/ 24۵
القول الواجب فی ایمان ابی طالب: ۷/ ۵۷۶

کاخ دالویز: ۴/ 2۶۸، 2۷4، 2۷۸
الکاشف فی شرح حدیث الغدیر: 1/ ۶4۵؛ ۸/ 

۳0۱
الکاشف: 1/ ۱2۶

کاشفة الغّمة عن حسن سیرة امام األّمه: 11/ ۳0۱
کلینی(: 3/ 404؛ 5/ ۷4، ۷۵،  الکافی )شیخ 

۷۸؛ ۷/ ۵۳، ۵4، ۵۵، ۵۸2
الکافی فی الّرسائل و فّن الکتابه: ۴/ ۷۷؛ ۶/ 2۱

الکافی فی تاریخ مصر: ۶/ 44۶
الکافی فی فروع الحنفیه: ۶/ ۳2۹

الکافیه: ۶/ ۶۷، ۶۸
د(: 1/ ۵42؛ ۷/ 24۱ الکامل )ُمَبّرَ
کامل الّزیارات: ۲/ ۳۹؛ 3/ ۵۱۶

 ،2۱۵  ،20۸  ،20۷  ،200  /1 الّتاریخ:  فی  الکامل 
 ،۵۳۹  ،۵۳۸  ،4۳۵  ،220  ،2۱۹  ،2۱۸  ،2۱۷  ،2۱۶
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 ،۱۳۹  ،۱2۷  ،۱22  ،۱20  ،۹۱  ،2۶  /۲ ۵4۹؛   ،۵4۱
 ،42۳ ،240 ،20۸ ،20۷ ،20۶ ،۱۸۹ ،۱۶۹ ،۱۶4 ،۱۶0
 ،۳4۱ ،۳۳۸ ،2۸۹ ،۱۱۱ ،20 ،۱۶  /3 4۷۶، 4۹۵؛ 
 ،۳۵۷  ،۳۵۶  ،۳4۸  ،۳4۷  ،۳4۵  ،۳44  ،۳42
 ،۶4  ،۶۱  ،۵۸  ،۵۷  /۴ ۶0۷؛   ،۵۹۶  ،۵۶4  ،۳۸۳
 ،۳۸۵ ،۳4۸ ،2۷۳ ،2۶۷ ،۱۹۶ ،۱۶0 ،۱۵۷ ،۱2۸
 ،202  /۶ ۵۹2؛   ،۵22  ،4۹2  ،4۹۱  ،4۳۸  ،۳۹۷
۳۹4، 4۷۱، ۵۱۸؛ ۷/ ۱0۵، 22۱، 22۶، 24۹، 2۷۱، 
 ،۵0۵ ،4۶۶ ،44۷ ،۳۹2 ،۳۸۸ ،۳۸۷ ،۳2۳ ،۳2۱
 ،20۵ ،200 ،۱۹۵ ،۱۶۵ ،۱2۵ ،۱2۱ ۵0۷، ۵2۳؛ ۸/ 
2۱۵، 2۱۶، 22۱، ۳۹۹، ۵0۵، ۵0۶، ۵0۹، ۵2۷؛ 1۰/ 
 ،۳۳4 ،2۶۶ ،24۹ ،2۳۹ ،۹4 ،۶2 ،4۳ ،۳0 ،2۶
 ،404 ،۳۹4 ،۳۹۳ ،۳۹0 ،۳۶4 ،۳۵۳ ،۳4۶ ،۳4۳
 ،4۷۶ ،4۷۳ ،4۵۹ ،4۵۶ ،44۸ ،4۱0 ،40۸ ،40۵
4۸2، ۵۱0، ۵۱۷؛ 11/ 4۱، 4۳، ۷۳، ۹۶، ۹۷، ۹۹، 

۱۱۷ ،۱۱۶ ،۱0۹ ،۱0۶ ،۱02
غة و األدب: ۲/ ۱۱۸، ۱4۳، ۱۶۳، 

ّ
الکامل فی الل

 ،4۸4  ،2۵0  /۹ 4۹؛   /5 2۶4؛   ،224  ،۱۹۵  ،۱۸۸
۶00؛ 1۰/ 22۶، 40۸، 442، 4۶2، 4۹۵

الکامل فی ضعفاء الرجال: 1/ ۱۵0، ۱۵4، ۱۶۷، 
 /۲ ۵۳۹؛   ،۵۳۸  ،۵۱۸  ،۳۱۶  ،۱۷۵  ،۱۷2  ،۱۷0
 /۶ 4۶۱؛   /۴ ۱۸۷، 2۸۱، ۳۷۹؛   /3 2۶۷، 4۷2؛ 
4۶0؛ ۷/ ۱2۷، ۱۳۸، ۱۵2، ۱۵۳، ۱۵4، ۱۵۵، ۳2۶، 
 ،44۹  ،4۳۷  ،42۷  ،422  ،42۱  ،40۹  ،۳۹0  ،۳۶0
4۵۶، 4۵۷، 4۶۷؛ ۸/ ۶4، 2۳۵؛ ۹/ ۳0۳، 424، 
 ،4۸۸ ،4۷4 ،4۷۳ ،4۶2 ،4۶0 ،4۵4 ،4۵۳ ،4۵2
 ،۵۳۶ ،۵20 ،۵۱۹ ،۵۱۵ ،۵0۹ ،4۹۸ ،4۹۷ ،4۹۵
۵4۳، ۵44، ۵4۵، ۵۵0، ۵۷0، ۵۷۱؛ 1۰/ 4۵، ۱22، 
 ،2۱۷ ،۱۸۱ ،۱۵0 ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱4۵ ،۱40 ،۱۳۸ ،۱۳۷

220، ۳0۶؛ 11/ ۱۳۶، ۱۳۷، ۱40، ۱۵۹
کتاب اآلثار: ۶/ 2۶۶، ۳0۱، ۳0۳، ۳۱۷

کتاب األلقاب: 1/ ۵۱۱
 ،20۶  ،۱۹۶  ،۱۹۵  ،۱۹4  ،۱۷۳  /۶ ااُلّم:  کتاب 
 /1۰ 4۵۷؛   ،4۵4  ،۳04  ،2۹۷  ،2۵۶  ،24۷  ،2۳۹
 ،۳۱0  ،2۹۸  ،2۹۷  ،2۹۶  ،2۹۳  ،2۹2  ،2۸۵  ،۶4

۳۱۷، ۳۱۸، ۳2۶؛ 11/ 240
کتاب األولیاء: 11/ ۹۶
کتاب البحر: 5/ ۵۹۳
کتاب البرق: ۴/ ۳۷۹

کتاب الّثمانین: ۴/ ۳۸۱
کتاب الجمل: ۹/ ۱۳۷

کتاب الحسین؟ع؟: ۶/ 42
کتاب الحیوان: 3/ ۵0۸؛ ۸/ ۹۷

کتاب الّدرج: ۶/ 20
کتاب الّرائع: ۶/ 20

کتاب الّرائق: 11/ ۳۵۳، 40۹، 42۶، ۵۳۹
کتاب الرجال: ۶/ 20

کتاب الّرساله: ۶/ ۱۹۶، 4۱۷
کتاب الّرسائل: ۴/ ۳۹

کتاب الُزهد: ۹/ ۹۵
کتاب الّسامی: ۴/ 4۵۷

کتاب الّسّنه: 1/ 2۹۶
 ،4۵۵  ،42۱  /۷ المتروکین:  و  الّضعفاء  کتاب 
 ،۱۳۶ ،۹۹ ،۹۸ ،۸۳ ،۶4  /۸ 4۵۷، 4۵۹، 4۶۷؛ 
۱۳۹، ۱۵0، 2۳۵، ۳0۱، ۳۶۳؛ ۹/ ۳0۳، 4۱۵، 4۵۹، 
 ،۵۱2 ،۵0۱ ،4۹۸ ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۷۱ ،4۶۵ ،4۶2
۵20، ۵2۵، ۵2۶، ۵2۸، ۵۳0، ۵۳۶، ۵44، ۵4۹؛ 

۱4۵ ،۱۳۶ ،۱۳۳ /11
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کتاب الکبائر: 1۰/ 4۱۳، 4۱۶
 ،۱۵4  ،۱2۵  /۷ 4۳0؛   /۶ المجروحین:  کتاب 
 ،42۸  ،42۱  ،4۱0  ،40۹  ،۳۶0  ،۳24  ،۱۵۷  ،۱۵۶
4۵0؛ ۸/ ۸۳، ۹۶، ۹۹، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۵0، ۱۷0، 222؛ 
 ،4۶2  ،4۵۳  ،4۵2  ،424  ،4۱۶  ،4۱۵  ،۳04  /۹
 ،۵۱2 ،۵0۱ ،4۹۹ ،4۹۸ ،4۸۸ ،4۸۳ ،4۷۱ ،4۶۵
۵۱4، ۵20، ۵2۵، ۵2۷، ۵۳۱، ۵۳4، ۵۳۶، ۵۷0؛ ۱0 
 ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۸ ،۱4۶ ،۱4۱ ،۱۳۸ ،۱22 ،۱۱۵ ،۱۱4 /
۱۶۱، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۸0، 20۷، 22۱، ۵۸۶؛ 11/ ۱۳0، 

۳۳۵ ،۱۵۹ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱۳۳
کتاب المصائد و المطارد: ۴/ ۳۹

کتاب المعرفه: 3/ ۳۶2
کتاب المقاصد: 1۰/ ۵۳2

کتاب الّنکت: ۶/ 2۱
کتاب الوالیه: 11/ ۳2۶
ّراد: 1/ ۳۱ ْیٌد الّزَ کتاب َز

یم بن قیس ِهاللی: 1/ 2۹2، ۳۵۶؛ ۲/ 
َ
کتاب ُسل

42۷ ،۱۹0 ،۱۸۸ ،۱۷2 ،۱۱۸ ،۷۷ ،۷0
کتاب سیبویه: 1/ ۵۷۳؛ ۴/ ۳۸4

کتاب محّمد: ۲/ 4۳0
کتاب مّکه: ۷/ ۱۳۳

الکراهیه: 1۰/ ۳24
ب عن سیرة اإلمام الّناصر: 

ّ
کریمة العناصر فی الذ

۳0۱ /11
 ،۱۶۸  /3 4۶4؛   /۲ ۵۷۳، ۶04؛   /1 الکّشاف: 
 ،44 ۱۶۸، ۱۷۱، 244، ۳22، 4۸۹؛ ۶/  244؛ 3/ 
 ،۵۱۶  ،4۷۶  ،4۵0  ،۳۷۷  ،۳40  ،۱۵۵  ،۱44  ،۱40
۵۱۸؛ ۷/ ۱4۵، ۳4۸، 4۷0، 4۷2، ۵۱۸؛ ۸/ ۱۷، 
 ،422 ،۳۸۱ ،۳4۳ ،۳۳۶ ،۳04 ،۱22 ،۱۱4 ،۹4 ،۹2

4۳۳؛ ۹/ 4۵، 4۶، 4۷، 4۸، ۱0۹؛ 1۰/ ۱2۵، ۱2۶، 
۳22

کشف االشتباه فی رّد موسی جاراهلل: 3/ 4۵4
کشف الّتعمیة فی حکم الّتسمیه: 11/ 4۹۱

 ،4۵  /5 ۱۵0، 2۶2، 2۷۸؛   /3 الخفاء:  کشف 
 ،۳۷۷ ،۳۵0 ،۱۵۹ ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱44 ،4۶
 ،442 ،4۳۶ ،42۹ ،42۸ ،400 ،۳۹۷ ،۳۹۱ ،۳۸۶
 /۶ ۵2۱؛   ،۵۱۱  ،4۸۹  ،4۸۸  ،4۷۷  ،4۶4  ،44۷
۱۱4، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱4۱؛ ۷/ ۱2۳، ۱۵۵، ۱۵۶، 2۸۳، 

۳4۶، ۳4۷، 42۹؛ ۹/ 44۸؛ 11/ ۱2۶، ۱۵۶
کشف الّظنون: 1/ 2۱۶، 22۳، 224، 22۶، 240، 
24۸، 2۵۷، 4۵۵؛ ۲/ ۳02، ۵۱۳، ۵۱۸؛ 3/ ۵4، 
 ،۵۷۱  ،2۹۱  ،۱۵۸  ،۱4۷  ،۷۷  ،40  /۴ ۵۹۶؛   ،۵۵
 ،۷0 ،۶۹  /۶ ۶۸۱؛   ،2۶4  /5 ۵۷۳، ۵۷۵، ۵۷۶؛ 

۷۱، ۸2، ۸۳، ۱0۵، 44۶؛ 11/ ۳۱، ۳2۳
ه )شعرانی(: 1/ ۳۱ کشف الُغّمَ

کشف الغّمه فی معرفة األئّمه )ِارِبلی(: 1/ ۳۷0، 
 ،۳۸۳  ،۳۷۷  ،۷۶  ،۵۹  /۲ ۳۹۳؛   ،۳۷4  ،۳۷۱
 ،۶۳۸  /5 ۵۷4؛   /۴ 22؛   /3 ۵4۹؛   ،۵4۸  ،4۱۶
۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۱، ۶۸2، ۶۸۸، ۶۹0، ۶۹۱، ۶/ 4۳؛ 

۷/ ۱۳۳، ۵2۹؛ ۸/ 4۹
کشف الکّشاف: 1/ ۵۸۵

بس عن حدیث رّد الّشمس: 3/ ۱۹۹، 
ّ
کشف الل

2۱4 ،2۱2
 /۴ أمیرالمؤمنین:  فضائل  فی  الیقین  کشف 

۵۷4؛ ۶/ 44
الَکْشف عن مساوئ شعر المتنّبی: ۴/ ۷۸

الکشف و البیان: ۳۷/1، ۵۷، ۶۳، ۱۱2، 20۵، 
 ،۵۷۶ ،۵۷2 ،4۵۹ ،40۹ ،40۸ ،404 ،۳۸0 ،۳۷۱
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 ،42۸  ،۱00  ،۹۶  ،۹۵  ،۸۹  /۲ ۶4۱؛   ،۶۳۹  ،۵۹4
 ،۱۶۸  /3 4۹۳؛   ،4۷۱  ،4۶۹  ،4۶۶  ،4۶4  ،42۹

24۳؛ ۶/ ۳04، ۳0۷؛ ۷/ 20، 4۸0، ۵۱0
کشکول )شیخ بهائی(: ۴/ ۳۳۳، ۳۸۶، 4۶۷؛ 

5/ ۶۶۶؛ 11/ ۳2۷، ۳42، ۳۸۷، 4۱۵
 /11 ۳۸۷؛   /۴ ۱۱۷؛   /۲ )بحرانی(:  کشکول 

۵0۶ ،۳4۵ ،۳۳۵
کفایة األثر فی الّنصوص علی األئّمة اإلثنی عشر: 

۲/ ۳۱0؛ 3/ ۱۱۳، ۱۱۵
کفایة األدب فی امثال العرب: 11/ ۳20

کفایة الّطالب فی حیاة علّی بن ابی طالب؟امهع؟ 
)ِشنقیطی(: 1/ 4۷۱

کفایة الطالب فی مناقب علّی بن ابی طالب؟امهع؟ 
 ،۹2 ،۹۱ ،۸۳ ،۶۱ ،۵۷ ،4۸ شافعی(: 1/  )گنجی 
 ،۳00 ،2۷۵ ،2۶۶ ،2۷۳ ،22۳ ،۱۹۵ ،۱۱0 ،۱0۵ ،۹۳
 ،۵۵2 ،4۹4 ،4۹۳ ،4۷۱ ،4۶4 ،۳۵۱ ،۳۱۵ ،۳0۷
۵۵4، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۶42؛ ۲/ ۳۸، ۳۹، ۶۱، 
 ،۹0 ،۸۹ ،۸۸ ،۸۶ ،۸۵ ،۸4 ،۸۳ ،۷۸ ،۷2 ،۶۵
 ،۱۵۸ ،۱0۸ ،۱0۷ ،۱04 ،۱02 ،۱0۱ ،۹۸ ،۹۶ ،۹4 ،۹2
 ،4۶۵ ،4۶۳ ،4۵۷ ،4۵4 ،4۵2 ،42۹ ،42۸ ،42۶
4۶۶، 4۶۸، 4۷۳، 4۷4، 4۷۷، 4۷۸، 4۸۵؛ 3/ 
 ،۱۷۸ ،۱۷۷ ،۱۷0 ،۱۶۹ ،۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱2۵
 ،۳0۷  ،2۷۸  ،۱۹۱  ،۱۸۶  ،۱۸4  ،۱۸۳  ،۱۸2  ،۱۷۹
 ،۵42 ،۵2۹ ،44۷ ،۳۵4 ،۳۵0 ،۳۱۳ ،۳۱0 ،۳0۹
۵4۷؛ ۴/ ۹2، ۹4، 4۶2، ۵۷۳؛ 5/ ۶۳۶، ۶۸0؛ ۶/ 
 ،۱۶۱ ،۱۵4 ،۱۵۱ ،۱۳۵ ،۱۱۵ ،۱۱0 ،۹۵ ،۹0 ،42 ،40
4۹۷، ۵0۶، ۵0۷، ۵۱4؛ ۷/ 2۵، 24۶، ۳۳۹؛ ۸/ 

۱44؛ ۹/ 4۶۹
کفایة القانع فی معرفة الّصانع: 11/ ۳00

کفایة المتحّفظ: ۶/ ۵20
 ،240  ،۱۹2  ،۱۸۵  /5 العنایه:  لذوی  الکفایة 

۶۸0 ،2۶۸ ،24۷ ،24۵
الکلم الّروحانّیة من الحکم الیونانیه: ۴/ 2۵4

الکلم الّطّیب و الغیث الّصّیب: 11/ ۵0۶
 ،۵44  ،۳۷۳  /۲ النعمه:  تمام  و  الدین  کمال 

۵4۶؛ 3/ 420؛ ۷/ ۵۵4، ۵۶0
الکمال فی أسماء الرجال: 5/ ۷2، 22۱

کنز البراهین الکسبیه: ۶/ ۱0۵
کنز الّدقائق: 5/ 2۶۱

کنز العّمال: 1/ 4۸، ۵۱، ۵۶، ۵۸، ۵۹، ۶0، ۶2، 
 ،۱۱۳ ،۱۱۱ ،۱0۵ ،۱00 ،۹۸ ،۹4 ،۸4 ،۷۳ ،۶۷ ،۶4
 ،۳۱۵ ،۳۱4 ،۳۱۳ ،۳0۱ ،2۹۹ ،2۹۶ ،24۵ ،۱20 ،۱۱۶
 ،۵۳۸  ،۵۳۷  ،۵2۵  ،4۸4  ،4۶۸  ،۳2۵  ،۳۱۷
۵۳۹، ۵4۶، ۵4۷، ۵4۸، ۵۵4، ۵۵۵، ۵۵۷؛ ۲/ 
 ،424  ،404  ،۱0۹  ،۹۷  ،۹۳  ،۸۵  ،۸4  ،۸۳  ،۶۳
42۶، 4۷۳، 4۷4، 4۷۶، 4۸2، 4۸۷، 4۸۸؛ 5/ 
 ،۵2۸  ،۵2۷  ،۵2۵  ،۳۸۳  ،۱۸0  ،۱۵4  ،۱4۹  ،۱44
 ،۱2۹ ،۱2۸ ،۱۱۱ ،۱04 ،2۶  /۷ ۵۵2؛   ،۵4۹  ،۵4۵
 ،۱۷۶  ،۱۷۵  ،۱۷4  ،۱۶۹  ،۱۶۵  ،۱4۹  ،۱4۶  ،۱۳0
24۵، 2۶۸، 2۶۹، 2۹۵، ۳2۷، ۳۳۹؛ ۹/ 22، 2۳، 
 ،۵2 ،۵۱ ،۵0 ،4۹ ،4۸ ،44 ،42 ،2۹ ،2۶ ،2۵ ،24
۵۳، ۵4، ۵۵، 20۵، 44۸، ۵0۳، ۵۳۷، ۵۸۱؛ 1۰/ 
 ،۳04 ،2۸۷ ،۱۸4 ،۱۶۸ ،۷4 ،۶۱ ،۶0 ،۵۹ ،۳۶ ،22

۳۱۳، ۳۱۶؛ 11/ 2۱۷
کنز الفوائد: 1/ 404؛ ۲/ ۵۹، ۷۵، ۱۱۶، 2۸2؛ ۶/ 

4۳؛ ۷/ ۵۵4، ۵۶2، ۵۶4، ۵۶۵، ۵۶۸
لی: 11/ 44۱

ّ
کنز الال

الکنز المدفون: ۲/ 4۵
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 ،2۱2  ،200  ،۱۹2  ،۱۸۳  ،۱40  /5 المطالب:  کنز 
2۱۹، 22۷، 2۳0، 24۱، 24۷؛ 11/ 2۷0، 2۷۱

کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخالئق: 1/ 2۵0؛ 
3/ ۳۸، 4۱؛ 5/ ۱44، ۱۵۱، ۱۵۶، ۱۵۷؛ ۶/ ۵۱4؛ 

۷/ 24۶، ۳۳۷، ۳۳۹، ۳۵۱؛ 1۰/ 4۵، 2۱۸، 422
کم(: ۶/ 24۵ الُکنی )حا

الُکنی و األسماء: 1/ ۶۶، ۷۶، ۱2۶، ۵۱۷؛ 5/ 
۱4۱؛ ۶/ ۱۵۷، 4۵۸

 ،۱2۹  /۴ ۵۸4؛   ،۵۳۸  /3 األلقاب:  و  الُکنی 
 ،۳20  /11 ۹4؛   /۷ ۶۸2؛   ،۶۳0  ،۵۹0  /5 ۳۸۷؛ 

۳4۵، ۳۷2، 4۳۱؛ ۹/ 42
یه: 1/ 24۶؛ ۴/ ۷۸؛ 5/ ۱0۱؛ 11/  الکواکب الّدّر

۳2۱
گربه و موش: 11/ ۳۸۸

گزیدۀ دیوان فقیه عماره: ۴/ ۵2۶
گزیدۀ شعر ابواسحاق صابی: ۴/ 2۹۱

الاللئ المصنوعة فی األحادیث الموضوعه: 1/ 
 ،۳4۵  /5 4۶0؛   /۴ ۳۱۷؛   ،۳0۹  ،۱۹۷  /3 2۸۶؛ 
۳4۹؛ ۶/ ۹۶؛ ۷/ ۱24، ۱2۵، ۱2۶، ۱۵4، ۱۵۶؛ ۸/ 
 ،4۸۸  ،4۷۳  ،4۷2  ،4۶۵  ،4۶4  /۹ 222؛   ،۱۳۹
۵۱2، ۵۹۷؛ 1۰/ ۱22، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۵0، ۱۷۳، ۱۷4، 

2۱۵، 2۱۸، 22۳؛ 11/ ۱2۵، ۱۳0، ۱40، ۱۵۸، ۱۵۹
لّب لباب لسان العرب: ۷/ 4۸۹

لباب األخبار فی فضل آیة الکرسی: 5/ ۵۹۳
لباب األنساب: 3/ ۹۵، ۹۶، ۹۷

 ،۳۸۷  /1 التنزیل:  معانی  فی  التأویل  لباب 
4۳0، ۵۷۵؛ ۲/ ۸۷، ۹۶، ۹۸، ۳۹2، 424، 4۶۵؛ 
 ،4۵۸ ،۳۸0 ،2۶۱ ،2۵۳ ،2۵2 ،2۵0 ،24۹ ،۱۷۱ /3
 ،۳4۳  ،۳40  ،۱44  ،۱4۱  /۶ ۵۳؛   /5 4۹۱؛   ،4۸۹

 ،2۸۹  ،۱4۱  /۷ ۵۱۸؛   ،۵۱۷  ،۵0۳  ،4۷۷  ،۳۷2
۳۱۶، ۳۱۹، ۳4۹، 4۶۶، 4۷0، ۵۱۸؛ ۸/ ۱۷، ۹2، 
 ،22۸ ،۱۸4 ،۱۸2 ،۱22 ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۱۱2 ،۹۶ ،۹4
 ،۳۸۵ ،۳۸4 ،۳۸۱ ،۳42 ،۳۳۶ ،۳0۸ ،۳04 ،2۹۱
 ،۱2۵ ،۱24 ،۳۸ ،۳۷  /1۰ ۵0۷؛   /۹ 42۳، 4۳۳؛ 

۱۹۶ ،۱2۶
لباب الّنقول فی أسباب الّنزول: 1/ ۳۸۷؛ 3/ 

24۷ ،242
باب: ۲/ ۷۹؛ ۴/ ۶2؛ 5/ ۱۸۱

ّ
الل

لزوم ما الیلزم: ۴/ 42۹
 /۴ ۶0۳؛   ،۵۹0  ،42۳  ،422  /1 العرب:  لسان 
4۵۹؛ ۶/ ۱2۶، 24۹، ۳0۵، ۳۷۶، 4۶4، 4۶۶؛ ۷/ 
 ،2۹0  ،۱۳0  ،۱2۹  ،۱0۱  /۸ ۵0۹؛   ،4۸۹  ،2۱۸  ،۱20
2۹۱، ۳۶0، ۳۶۶، ۳۸۱، 4۵2، 4۷0؛ ۹/ ۷۳، ۱۳0، 

۱42، ۱4۳، 222، 2۳۷، 2۵0؛ 1۰/ ۵۸، 2۱4، 2۵۳
لسان المیزان: 1/ ۸۷، ۱۹4، 2۸۵، 2۸۷، ۵۳۵، 
 ،4۱۳  ،4۱2  ،40۸  ،۳۷۱  ،۳۷0  /۲ ۶۵۵؛   ،۵4۳
 ،۵۸  ،۵۷  /۴ ۵۶۶؛   ،۵۶4  ،200  ،۱۹۸  /3 424؛ 
 ،۳۸۵ ،۳۸4 ،2۸۵ ،2۶۷ ،۱2۹ ،۱0۹ ،۱02 ،۱0۱ ،۷۶
۳۸۶، ۳۸۸، ۵۵۸؛ ۶/ ۹۸؛ ۷/ ۱2۶، ۱2۷، ۱۵۳، 
 ،4۳۸ ،4۳۷ ،422 ،۳۹۳ ،۳۹0 ،۳۶0 ،۱۵۷ ،۱۵4
4۵0، 4۵2، 4۵۳، 4۶4، 4۶۸؛ ۸/ ۵۹، ۷۷، ۸۱، 
۸2، ۹۶، ۱۷0، 222، 24۹؛ ۹/ ۳۷۸، 424، 4۵2، 
 ،4۷۵ ،4۷4 ،4۶۵ ،4۶2 ،4۶۱ ،4۶0 ،4۵۵ ،4۵4
 ،۵۳۶ ،۵2۷ ،۵2۶ ،4۹۹ 4۹۸ ،4۹۷ ،4۹۶ ،4۷۹
 ،۱2۷  /11 ۶00؛   ،۵۸۹  ،۵۷4  ،۵۷۱  ،۵44  ،۵4۳
 ،۱۵۵  ،۱40  ،۱۳۹  ،۱۳۸  ،۱۳۷  ،۱۳۶  ،۱۳۵  ،۱۳۳

۱۷۱ ،۱۶0 ،۱۵۸
لطائف أخبار ااُلَول: ۲/ ۶۳، ۶۶، ۱۸۵، ۱۸۷
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لطائف المنن و األخالق: 11/ 2۹۱
لغز الّزبده: 11/ ۳۸۷

لغز القانون: 11/ ۳۸۸، ۳۹۹
لغز الکّشاف: 11/ ۳۸۸، ۳۹۹

لغز الّنحو: 11/ ۳۸۷، ۳۹۹
فظ الوجیز فی قراءة الکتاب العزیز: 11/ ۳2۱

ّ
الل

لئ المتناثره: 1/ ۱۱۷
ّ

لقط الال
مع: ۷/ ۳۱۷، ۳۷۵؛ ۸/ ۱0۹

ّ
الل

معات )عبدالحّق ِدهلوی بخاری(: 1/ ۵0۶، 
ّ
الل

۵۸4، ۵۸۷، ۶0۳؛ ۶/ ۱0۵، ۵۱۵
معات فی شرح المشکاه: 1/ 2۵۳؛ ۶/ ۱0۵

ّ
الل

معة المحّمدیة فی مدح خیر البریه: ۶/ ۷2
ّ
الل

معة فی الّصالة: ۶/ 20
ّ
الل

األخیار: 5/ 44، 4۷،  طبقات  فی  األنوار  لواقح 
 ،۱2۳ ،۱۱۳ ،۱0۱ ،۶۱ ،۶0 ،۵۹ ،۵۸ ،۵۵ ،۵2 ،۵۱ ،4۹

2۹2، ۳0۶؛ 11/ 22۶
لوامع أنوار الّتمجید و جوامع أسرار الّتوحید: ۷/ 

۵۸
وامع: 3/ ۱۱۱

ّ
الل

لؤلؤة البحرین: 5/ ۵۹0؛ 11/ ۳4۵، ۳۷2، ۳۸0، 
۵۵۷ ،4۹۵ ،4۱۱ ،4۱0 ،۳۸4 ،۳۸۳

ؤلؤة فی خالف اصحابنا: ۶/ 20
ّ
الل

ئالئ الّسنّیة فی شرح االجرومیه: 11/ 420
ّ
الل

ما نزل من القرآن فی علی؟ع؟: 1/ ۹۶، ۱۱2، 20۳، 
 /۴ 24۳؛   /3 ۷۱؛   /۲ ۳۶۹، ۳۷2، ۳۷۸، ۳۹۳؛ 

۱۵۹
ما هو نهج البالغه: ۴/ 2۷۶، 2۷۷، 2۷۸، 2۸۹؛ 

۱۱۶ /۷
مائة یوم: 1/ 2۶۷

المبسوط )سرخسی(: ۸/ 2۶0
 ،۳۱۱ 4۵۸؛ ۶/  طوسی(: 3/  )شیخ  المبسوط 

۳2۹
متشابهات القرآن: ۷/ 4۹0

المّتفق و المفترق: 3/ ۱4۹، 24۳، 2۷۶؛ ۶/ ۹۳
متفّکران اسالم: 3/ ۱۸

ی غسل اإلمام: ۴/ ۳۸0
ّ
متول

مثالب العرب: ۲/ ۱۹۳؛ ۸/ ۸۸
مثالب الوزیرین: ۴/ ۱2۹

المثالب: ۲/ ۱۸۸، ۱۹۳؛ 1۰/ ۱۱۹، 2۶0، 40۸
ُمثیر األحزان: ۲/ ۵2۳

کن: 5/ ۱42،  کن إلی أشرف األما ُمثیر الغرام الّسا
۳۸۱ ،۱۹0 ،۱۶۳ ،۱۵4 ،۱4۸

 ،2۷۱  ،2۷0  ،2۶۹  /۴ النبوّیه:  اآلثار  مجازات 
2۹0 ،2۸۹ ،2۸4

المجالس )ابولیث نصر بن محّمد(: ۶/ ۹2
 ،4۱2 ،۳42 ،۱۱۷ ،۷۷ المؤمنین: ۲/  مجالس 
4۱۳، ۵۱۸، ۵2۱، ۵4۹؛ 3/ ۱0۱، ۵۳۸، ۵۶4، ۵۶۶، 
۵۸4، ۵۹0، ۵۹۶؛ ۴/ ۵۸، ۱0۱، ۱2۹، ۱۵۸، 22۷، 
2۶۷، ۳۸۶، 4۵۵، 4۵۸، 4۶۷، 4۸0، ۵۵۸، ۵۶۱؛ 
5/ ۱۹، 2۳، ۳۱، ۶۶4، ۶۶۶، ۶۶۷؛ ۶/ 2۵، 2۷، 

۵۶4 ،۵۳۹ ،۶۶ ،۶۵ ،4۷ ،۳۶
المجالس المؤّیدیه )المؤّید فی الدین(: ۴/ 444

المجالسه: 11/ ۱۳۶
المجتنی: ۲/ ۳0، ۶0؛ 5/ 2۶۱؛ ۷/ ۱۶۶، 2۵4؛ 

۳4۶ /1۰
المجدی فی انساب الطالبّیین: 3/ ۹۷، ۱0۵، 
 ،2۹0  ،2۶۷  ،22۷  /۴ ۵۱۱؛   ،۵۱0  ،۵0۳  ،40۹  ،۱۱۱

2۹۵، ۳۸2، ۳۹0، ۳۹۷؛ 5/ ۳2۳؛ ۶/ 4۳
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مجلۀ األخبار: ۸/ ۵۵۸
ۀ االعتدال: ۴/ 2۸۹

ّ
مجل

ۀ الجمعّیـة الملکّیـة االسیویه: ۴/ 44۳
ّ
مجل

ۀ العرفان: ۴/ ۳۸۷؛ 11/ ۳۷2
ّ
مجل

ۀ الغری: ۴/ ۵۳۶
ّ
مجل

ۀ المرشد: ۴/ ۳4۸؛ 11/ ۵0۹
ّ
مجل

ۀ الهدی: ۴/ 2۶۷
ّ
مجل

مجلۀ الوقت: ۸/ ۵۵۱
مجمع اآلداب: 5/ ۱۹

 ،20۵  ،۱۸۵  ،۱۷۱  ،۱4۷  /۲ األمثال:  مجمع 
۳۸۵، ۳۹۸، ۵0۷؛ 3/ ۳4؛ ۴/ ۱۸۸؛ 5/ ۱0۶؛ ۶/ 
2۸۶؛ ۷/ ۱۱۷، 24۹؛ ۸/ 2۶2، 40۸؛ ۹/ ۱4۷؛ 1۰/ 

2۶۱؛ 11/ ۷۵، ۹0، ۱۱0
األبُحر: 5/ ۱44،  ملتقی  شرح  فی  األنُهر  مجمع 
 ،2۳۷ ،20۸ ،20۱ ،۱۹۸ ،۱۷۹ ،۱۶0 ،۱۵4 ،۱4۹ ،۱4۷

24۷ ،24۶
مجمع البحرین: ۴/ ۳۸۶؛ ۸/ 4۵2

مجمع البیان: 1/ ۳۷۱، ۳۷۳؛ ۲/ ۳0؛ 3/ ۱۵۸؛ 
5/ ۱42، ۵۹۱، ۵۹4؛ ۷/ ۵4۹؛ 11/ ۳20

مجمع الّزوائد: 1/ ۳۶، 4۳، ۶۳، ۶4، ۶۶، ۶۷، 
 ،۱22 ،۱۱۷ ،۱۱۵ ،۱۱2 ،۱۱0 ،۱00 ،۹۸ ،۹۳ ،۸0 ،۷۱
 ،۱۸۷  ،۱۶0  ،۱۵۸  ،۱42  ،۱4۱  ،۱۳۸  ،۱۳۶  ،۱2۹
 ،۳0۶ ،۳0۵ ،۳0۱  ،2۹۸ ،2۹۷ ،2۹۶ ،2۹۳ ،2۳۵
 ،4۹۶ ،۳4۹ ،۳2۸ ،۳2۵ ،۳22 ،۳۱۷ ،۳۱4 ،۳۱۳
۵04؛ ۲/ ۹۳، ۱00، 4۵۶، 4۶0، 4۶۱، 4۶۳، 4۶۵، 
4۶۸، 4۷۳، 4۷4، 4۸2، 4۸۷، 4۸۸؛ 3/ 4۳، 
 ،2۷۹  ،2۷۷  ،2۷2  ،2۶۹  ،۱۹2  ،۱۸۵  ،۱2۶  ،4۵
 ،20۸  ،۳0۷  ،2۹۵  ،2۹۳  ،2۹2  ،2۹0  ،2۸۵  ،2۸2
 ،۳4۵ ،۳۳۸ ،۳۳۶ ،۳۱۶ ،۳۱۳ ،۳۱2 ،۳۱۱ ،۳0۹

 ،2۵۳  ،2۵۱  ،2۵0  ،24۹  ،24۵  ،22۳  /5 ۳۷2؛ 
 ،۳۵4  ،۳4۷  ،۳4۳  ،۳4۱  ،۳۳۶  ،۳۳۱  ،2۵۶
۳۶۷، ۳۸0، ۳۹0، ۳۹۱، ۳۹۶، 40۳؛ ۶/ ۹۷، ۱۳۸، 
 ،24۵  ،242  ،24۱  ،2۳۳  ،22۷  ،20۶  ،۱۹۱  ،۱۶۹
 ،۳۸۷ ،2۹۹ ،2۹۸ ،2۸2 ،2۷۶ ،2۷2 ،2۷۱ ،2۷0
 ،4۱۹  ،4۱۸  ،4۱۷  ،4۱۶  ،4۱۵  ،4۱4  ،4۱۳  ،۳۹۶
4۳4، 4۳۷، 4۶0، 4۶۱، 4۶2، 4۹۵، 4۹۶، ۵0۵؛ 
 ،4۶۷ ،4۵0 ،4۱0 ،402 ،2۸۸ ،۱۳۹ ،۱۳۶ ،۵۹ /۷
 ،2۷۷ ،2۷۶ ،2۵۷ ،24۳ ،۱۸۳ ،۱۸2  /۸ ۵۳۷؛ 
2۸2، ۳۹0، 404، 40۵؛ ۹/ 22، 2۳، 2۵، 42، 44، 
4۹، ۵۳، ۵4، ۵۵، 24۵، ۳2۵، ۳2۹، ۳۸۳، 440؛ 
 ،۳۱۳ ،2۸۹ ،۱۹۹ ،۱۸۶ ،۱۸۵ ،۱۸4 ،۱۵۶ ،۹۹ /1۰

۵۵0، ۵۵۱، ۵۵2؛ 11/ ۱40
مجمع الفصحاء: 11/ ۳۷2، ۳۹۱

مجمع بحار األنوار فی غرائب الّتنزیل و لطائف 
األخبار: 1/ 24۷

المجمع: ۹/ 4۶۹
 /۴ ۶۳۸؛   /5 ۱۱۷؛   ،۷۶  /۲ الّرائق:  المجموع 

4۶۸
مجموع الغرائب: 11/ ۳2۱
مجموعة المعانی: 3/ ۱0۹

المجموعة الّنبهانّیه: 1/ ۳۹؛ 11/ 4۵۱
المجوعة الکاملة لالمام علّی بن ابی طالب: 3/ 

۱۶0
 ،۱۸۵  ،۱۸۱  ،۱۶0  ،۱2۸  /۴ اصبهان:  محاسُن 

۱۸۶
محاسن األزهار: 1/ ۸۵

محاسن الّرسائل فی معرفة األوائل: 1/ ۳۳۷
محاسُن َمن اسمه الحسن: ۴/ 42۷
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 ،2۱۷  ،2۱۵  ،۱۸۸  /۲ األضداد:  و  المحاسن 
2۳۵؛ 3/ ۹۷؛ 1۰/ ۳4۶

المحاسن و المساوئ: 1/ ۵۵۷، ۶۳۵؛ ۲/ ۸۳، 
۱۸۸، 2۱۵، 2۱۷، 2۳۵، 244، 2۵2؛ 3/ 2۱، ۳۶، 
42، ۹۷، ۱0۵، ۱۸2، ۱۸۹، 2۸۱، ۳۳۸، ۳4۳؛ 11/ 

۶2
۳۱۳؛   ،۳0۸  /۶ ۶۳۳؛   /1 األدباء:  محاضرات 

۸/ 4۱۳؛ ۹/ ۹۶، 4۵۸؛ 1۰/ ۳4۶؛ 11/ ۳۳، ۱۳2
 ،۱۳۵  ،۱۳2  /۸ ۵2؛   /5 األوائل:  محاضرات 
 /1۰ ۵00؛   ،400  ،۱۸2  ،4۱  /۶ ۳۷۳؛   ،2۵2  ،۱۳۶

۳2۶، ۳2۸، ۳4۶؛ 11/ ۱24
محاضرات الّراغب: ۶/ ۳۸0؛ ۸/ ۳۷4

 ،۵0 ،۷ األمم اإلسالمیه: 3/  تاریخ  محاضرات 
 /۸ ۵۵۵؛   /5 ۳۹0؛   ،۳۸۵  ،۳۸4  ،۳۷۸  ،۳۷۶

۵۸0 ،۱۳2
محاضرات کردعلی: ۹/ 400

المحاضرات: ۹/ 4۱2؛ 11/ ۱۳2
المحّبر: 11/ ۸۱، ۱0۶

محبوب القلوب: ۴/ 2۵4، 2۵۵، 4۵۵؛ ۶/ 44؛ 
۷/ ۵۶۵؛ 11/ ۳۷2

المحصول فی علم األصول: 1/ ۵۹۳
المحکم و المتشابه: ۴/ ۳۸0

ی: 1/ ۵۳2، ۵۳۵؛ ۲/ 20۷؛ 3/ 4۹2؛ 5/ 
ّ
الُمحل

420؛ ۶/ ۳2۶، ۳2۷، ۳2۸، ۳۶0، ۳۶۸؛ ۷/ ۳۹۵؛ 
 ،۱۷4 ،۱۷2 ،۱۶۸ ،۱۶۱ ،۱۵۹  /۸ 40۶، 4۸4؛   /۹
 ،22۸  ،۱۸۷  ،۱۸4  ،۱۸۱  ،۱۸0  ،۱۷۹  ،۱۷۸  ،۱۷۵
 ،۸4  ،۸۳  ،۶0  ،4۷  ،4۶  /1۰ 244؛   ،2۳۳  ،22۹
 ،۳۱۷ ،۳۱۶ ،۳0۵ ،۳04 ،2۹۹ ،2۹۶ ،2۹4 ،2۸۸

۳۱۸، ۳۱۹، ۳20، ۵4۹؛ 11/ 2۳0

محّمد و اسالم: 3/ ۱۹
محّمد و تمّدن: 3/ ۱۹

محّمد و قرآن: 3/ ۱۸
غه: ۴/ ۷۷

ّ
المحیط فی الل

مختار األحادیث النبوّیه: 5/ ۱۵4
مختار الّصحاح: 1/ ۵۷۱

 ،۵۱۶  ،۱۸0  /۲ المحدثین:  شعر  من  المختار 
۵22 ،۵۱۷

مختارات الّنوازل: 5/ 2۶۶
 ،۶۸  /1 الّصحیحین:  فی  لیس  مّما  المختارة 
۳۱4، ۵2۶، ۵4۸، ۵۵۵؛ 3/ ۳0۷؛ ۶/ ۳۷2؛ ۸/ 

۳۱؛ 1۰/ ۱۳2
مختارنامه: ۲/ ۵2۳

مختصر أخبار المختار: ۲/ ۵22، ۵2۳
مختصر اسرار العربیه: ۶/ 20

مختصر األغانی: 11/ 4۳۸
مختصر اإلیضاح: ۶/ 20

مختصر الکّشاف فی الّتفسیر: 1/ 22۵
المختصر المحتاج الیه: 1/ 2۱۷

مختصر المزنی: ۶/ ۱۸۱، 2۳۸، 24۵؛ ۸/ 2۵۵، 
۳۵۱ ،2۸4

المختصر الّنافع: 11/ 4۳2
مختصر بصائر الّدرجات: 1/ 4۷۸، 4۸۱

مختصر تاریخ مدینة دمشق: 1/ ۵4۶؛ ۲/ 22۹، 
2۳0؛ ۴/ ۶۵؛ 5/ ۱42، ۱4۷، ۳۷2، 440؛ ۶/ ۹4، 
۱۶0، 4۳۸، 4۹۶، ۵0۷، ۵0۹، ۵۱۳؛ ۷/ 4۹۵، ۵۳2، 
۵۳4؛ ۸/ ۹2، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸4، ۳۸۷، 404؛ ۹/ 
 ،۵۳4 ،4۶۹ ،۵4 ،۵2 ،4۹ ،4۸ ،4۷ ،4۵ ،42 ،2۶

۵۸۸؛ 11/ ۱4۳، ۱44، ۱۵۷، ۱۵۹، ۱۹2، 2۱2، 224
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مختصر تذکرة الُقْرُطبی: ۴/ 4۹۷؛ 11/ 2۱۸
 ،۱۳۵  /۶ فضله:  و  العلم  بیان   جامع   مختصر 
 ،۳0۸  ،۳0۱  ،2۹۹  ،2۸۶  ،2۸۵  ،2۸4  ،۱۶2  ،۱۳۹

4۳۵ ،44۱ ،۳۶۹ ،۳24
مختصر طبقات الحنابله: 5/ ۱۱۳، ۱2۳، 2۹۵، 

2۹۶؛ 11/ 2۱4
مختصر فقه اهل البیت: ۲/ ۵۱

المختصر فی أخبار البشر/ تاریخ ابی الفداء: ۲/ 
۱۶2، 2۸۷، ۵۹۶، ۶0۷؛   /3 ۶2، ۹۱، 20۷، 424؛ 
۴/ ۶۱، ۱44، ۱۵۸، ۳4۸، ۵22؛ ۶/ 20۷، ۶0۸؛ ۷/ 
 ،240 ،22۶ ،224 ،202 ،۱۳2 ،۱۳۱ ،۱0۷ ،۱04 ،۱0۳
 ،4۸0 ،4۶۶ ،۳۹۸ ،۳۸۷ ،۳۵4 ،۳2۳ ،۳2۱ ،۳۱۳
۵۱۹، ۵2۹؛ ۸/ ۱0۱، ۱۹۶، 2۵۶، ۳۶۷، ۳۹۷، ۳۹۸، 
4۳۱؛ ۹/ ۶۸، ۱42، ۱4۶، 2۵۶، ۳2۵، ۳۸۹، ۵2۶؛ 

404 /1۰
مختصر نزهة االلّباء فی طبقات األدباء: 11/ ۳2۱

مختلف الحدیث: 3/ ۱۹۵
مختلف الّنحاة: 11/ 420

المخّصص: 1/ 422
المخالة فی المحاضرات: 11/ ۳۸۸، ۵0۶

مدارج الّنبّوه: 1/ 2۵۳؛ ۶/ 42، ۱0۵
 ،۵۷۳  /1 الّتاویل:  حقائق  و  الّتنزیل  مدارک 
۵۷۵، ۶04؛ ۲/ ۹۶، ۹۸، 4۶۵؛ 3/ 2۵۳؛ ۶/ 24۱، 
۵۱۸؛ ۷/ ۳4۹، 4۷0؛ ۸/ ۱۱۳، ۱۱4، ۳۸۱، 42۳، 

4۳۳
المدارک: 11/ ۳2۸، ۳۹0، 42۶

 ،۱۵4  ،۱۵۱  ،۱4۳  /5 الشریف:  الشرع  مدخل 
 ،24۶  ،240  ،2۳۷  ،2۱4  ،۱۹2  ،۱۷2  ،۱۶4  ،۱۶2

4۶۳ ،4۶۱ /۶ ،2۵۸

المدخل فی معرفة المعّمی من الّشعر: 3/ ۵04
 ،2۳۳  ،2۳0  ،22۹  ،224  /۸ الکبری:  المدّونة 
 ،2۹2 ،2۸4 ،2۸0 ،2۷۳ ،2۷2 ،2۵4 ،2۵۳ ،2۵۱
 ،۳۱2  /1۰ ۳۵۵؛   ،۳۵4  ،۳2۱  ،۳۱۷  ،۳۱۶  ،۳۱۵

۵۳4 ،۳۱4 ،۳۱۳
مرآة األسرار و سواطع األنوار: 1/ 4۵4؛ ۶/ ۹۶، ۱0۵
 ،222  ،22۱  ،2۱۳  ،۱۳۶  ،۳۵  /1 الجنان:  مرآة 
 ،4۱۶  ،۵۵  /3 ۵۶۳؛   ،۵۱۸  ،۵0۹  ،۷۹  /۲ 2۳2؛ 
۵۶4، ۵۶۶، ۵۸4، ۵۹۶؛ ۴/ ۵0، ۵۷، ۱2۸، ۱4۵، 
 ،۳4۸ ،2۸۵ ،2۶۹ ،2۶۷ ،۱۸0 ،۱۵۸ ،۱۵۵ ،۱4۷
۳۸۶، 4۸0، ۵22، ۵۵2، ۵۹2؛ 5/ ۳۸، 42، 4۸، 
۱0۱، ۱2۷، ۳0۶، ۶04، ۶۳۸؛ ۷/ 2۳۳، ۳۱4، ۳۱۵، 
۳۳۶، ۳۸۸، 40۷، 4۳۳، 4۶0؛ ۸/ ۳۷4، ۳۹۶؛ 
 ،2۱۵  ،2۱2  /11 ۹2؛   /1۰ ۱۶4؛   ،۷۷  ،2۷  ،2۵  /۹

۵2۶ ،2۹۱ ،2۷۷ ،2۵۹ ،24۸ ،224
مرآة الّزمان: ۲/ 2۸۳؛ 5/ 2۹2؛ ۶/ ۳0۷، ۳۱2

مرآة العجائب و أحاسن األخبار الغرائب: 11/ ۳0
مرآة العقول: 3/ ۱۱۶، 4۱4

سّید  اهل  بیت  مناقب  فی  المؤمنین  مرآة 
المرسلین: 1/ 2۶2، 4۵4، 4۷۱، ۵۱۶؛ ۶/ ۱0۹؛ ۹/ 

4۷0
مراتب اإلجماع: 11/ 2۳2
المراثی األحمدیه: ۶/ ۷4

مراد المرید: ۲/ ۵22
المراسم: 3/ 4۵۸

مرافض الّروافض: 1/ 2۵۷، 4۵۵، 4۷0، ۵2۶
 ،۱۹۷  ،۱۷۷  /5 الفّتاح:  بامداد  الفالح  مراقی 

24۷ ،2۳۶ ،2۱۱ ،20۷
مرج البحرین: 1/ ۶۱0، ۶40
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المرّشح: ۷/ ۱۷0
مرقاة الشعر: ۲/ ۷0

مرقاة المفاتیح فی شرح مشکاة المصابیح: 5/ 
۶4، ۱۸۹، 2۶4؛ ۶/ ۵۱۵

 ،4۷0  ،44۱  ،424  ،۳۳۸  /۷ الوصول:  مرقاة 
4۷2

المرقاة فی شرح المشکاة: 1/ 24۹، 2۵۳، ۵0۳؛ 
3/ ۱4۹، ۱۸0، 2۱0؛ ۶/ ۱0۳؛ 1۰/ ۵۵۱

هب: 1/ ۱00، ۳24، ۳۶2، ۵40، ۵4۱؛ 
ّ

مروج الذ
 ،۱۵۷ ،۱24 ،۱۱0 ،۱04 ،۹۹ ،۹۷ ،۹0 ،۵۵ ،۵4  /3
 ،4۱ ،۳۱ ۱۹۳، 2۸۹، ۳0۳، ۳۸4، 4۱۱، ۵۳2؛ ۴/ 
4۶۱؛ ۶/ 20۷؛ ۷/ ۱0۷، 24۳؛ ۸/ ۱۸۳، 2۱۶، 2۱۷، 
 ،4۵۶ ،4۵2 ،444 ،440 ،4۳۸ ،4۳۷ ،4۳۶ ،42۹
 ،۱۷0  ،۱۶۹  ،۱۶۵  ،۱۶4  ،۷۹  ،۷۸  ،۷۷  /۹ 4۶۳؛ 
 ،۳2۵ ،2۹4 ،2۶۷ ،2۵۷ ،2۳۸ ،22۶ ،22۵ ،۱۹۱
۳۷۳؛ 1۰/ 40، ۵2، 2۳۸، 242، 2۵۳، 2۷0، 2۷۱، 
 /11 ۳02، ۳42، ۳4۳، ۳۹۷، 4۳۷، 4۹۹، ۵۱۷؛ 

۱۱۷ ،۱۱0 ،۶2 ،۶۱ ،۳۱ ،2۶
المزار: 5/ ۵۹۳

غه: 1/ ۵۸۹
ّ
الُمزهر فی علوم الل

بس عن حدیث رّد الّشمس: 3/ ۱۱۹، 
ّ
مزیل الل

2۱4
مساّر الّشیعه: ۶/ 42

مسالة فی تصحیح رّد الّشمس و ترغیم الّنواصب 
ْمس: 3/ ۱۹۸

ُ
الّش

المسألة و الجواب: ۴/ 444
مسالک األفهام: 3/ 4۵۸

مسالک الُحنفا فی والدی المصطفی: ۸/ ۳۸
 /۹ ۸۸؛   /۸ ۵40؛   ،۵0۶  /۷ األوائل:  مسامرة 

۵۳4

المسائل البادرات: ۴/ ۳۸0
المسائل الّتّبانّیات: ۴/ ۳۷۹

مسائل الجاهلیه: ۸/ ۵۶۵
المسائل الجرجانیه: ۴/ ۳۷۹

المسائل الّرازیه: ۴/ ۳۷۹، ۳۸0
المسائل الّرّسّیة الّثانیه: ۴/ ۳۸0

المسائل الّرملّیات: ۴/ ۳۸0
المسائل الّسالریه: ۴/ ۳۷۹

المسائل الصباویه: ۴/ ۳۷۹
المسائل الّصیداویه: ۴/ ۳۷۹

المسائل الّطرابلسّیة األولی: ۴/ ۳۸0
المسائل الّطوسیه: ۴/ ۳۷۹
المسائل الکالمیه: ۴/ ۳۷۹

المسائل المحّمدّیات: ۴/ ۳۸0
المسائل المصرّیـة األولی: ۴/ ۳۸0

مسائل الّنظم: ۲/ ۵2
مسائل فی عّدة آیات: ۴/ ۳۷۹
مسائل فی فنون شّتی: ۴/ ۳۸0

مسائل میافارقین: ۴/ ۳۸0
مسبل العبرات و رثاء الّسادات: 11/ ۵۶۳

المستبین: ۶/ ۳۱4
المستجاد من فعالت األجواد: 3/ ۵۶۶

المستخرج: ۶/ ۱44
مستدرک )احمد بن جعفر بّزار(: 1/ ۱۵۵

 ،۳۸4  ،۳2۷  /11 البحار:  إجازات  مستدرک 
۳۸۵

مستدرک اإلجازات )رازی(: 11/ ۳2۷، ۳2۹
مستدرک الوسائل: 5/ ۵۸۹، ۵۹0، ۵۹2، ۶۷4؛ 
 ،۳۸0  ،۳۷۹  ،۳۷۸  ،۳۷2  ،۳4۵  /11 ۱۱۷؛   /۷
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 ،4۶۶ ،4۵۹ ،42۷ ،420 ،۳۸۵ ،۳۸۳ ،۳۸2 ،۳۸۱
۵0۹ ،۵0۸ ،4۹۵ ،4۹۳ ،4۶۷

 ،4۸  ،۳۶  /1 الّصحیحین:  علی  المستدرک 
 ،۱4۹ ،۱۶0 ،۱۱0 ،۱0۵ ،۱04 ،۱00 ،۹0 ،۷۹ ،۷۷ ،۵۹
 ،20۱ ،200 ،۱۹۹ ،۱۹۷ ،۱۸۹ ،۱۸۸ ،۱۶2 ،۱۵۵ ،۱۵0
 ،۵۱۷ ،4۹۱ ،4۳۶ ،۳2۳ ،۳04 ،2۸۷ ،2۷۶ ،2۶2
 ،۵4۷  ،۵4۶  ،۵۳۹  ،۵۳۷  ،۵2۹  ،۵2۸  ،۵2۷
 ،۶۵4 ،۶۵2 ،۶۱۶ ،۵۵۶ ،۵۵۵ ،۵۵4 ،۵۵۳ ،۵4۸
 ،۱0۸ ،۷۹ ،۳۶ ،2۹ ،2۸ ،2۶ ،2۵ ،2۳  /۲ ۶۵۵؛ 
 ،4۷۶  ،4۵۶  ،4۵۵  ،2۶۹  ،2۶۸  ،۱۸۸  ،۱۱۳  ،۱۱0
 ،۹۸ ،۹2 ،۹۱ ،۹0 ،۶۱ ،40  /۶ 4۸2، 4۸۹، 4۹۳؛ 
 ،۱۸۷ ،۱۷۳ ،۱۶۸ ،۱۵0 ،۱4۸ ،۱44 ،۱42 ،۱۱۱ ،۹۹
 ،2۵۷ ،242 ،2۳۷ ،2۳۵ ،2۳۳ ،22۹ ،22۷ ،۱۸۹
 ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳24 ،2۸۳ ،2۸2 ،2۷۷ ،2۶۵ ،2۶2
 ،4۵0 ،44۱ ،4۳۹ ،4۳۷ ،400 ،۳۹4 ،۳۷۹ ،۳۷4
 ،۵02 ،4۹4 ،4۸۸ ،4۷۷ ،4۶۸ ،4۶۶ ،4۶0 ،4۵۳
۵0۸؛ ۸/ ۹۶، ۱0۳، ۱04، ۱۱۳، ۱۱۷، ۱4۱، ۱44، 20۷، 
 ،۳04 ،2۸۹ ،2۷۸ ،2۷۵ ،2۷۳ ،2۵۸ ،24۶ ،242
 ،۳۷۹  ،۳۷۸  ،۳۷۵  ،۳۶0  ،۳4۹  ،۳4۷  ،۳2۸
۳۸۱، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، 40۱، 40۹، 4۳۳، 44۷؛ 
 ،4۷ ،44 ،42 ،4۱ ،2۵ ،24 ،2۳ ،22 ،2۱ ،۱۹  /۹
 ،۱۹2 ،۱۷۵ ،۱۶4 ،۱۶۳ ،۷4 ،۵4 ،۵۳ ،۵2 ،۵۱ ،۵0
 ،44۸ ،44۱ ،440 ،42۳ ،422 ،4۱۹ ،۳۸۷ ،24۶
 ،4۸۶ ،4۷۷ ،4۷۵ ،4۶۹ ،4۶2 ،4۶۱ ،4۵۸ ،44۹
 ،4۶ ،۳۸ ،۳۵ ،۳4 4۸۹، ۵۱0، ۵۵4، ۵۵۸؛ 1۰/ 
 ،2۸4  ،2۸۳  ،۱۶۵  ،۱۱۱  ،۸۶  ،۸0  ،۷4  ،۶۹  ،۶۸
 ،40۸ ،40۶ ،۳۹۶ ،۳2۷ ،۳04 ،2۹0 ،2۸۹ ،2۸۸
40۹، 420، 42۱، 424، 4۳۶، ۵0۱، ۵2۵، ۵۳۹؛ 11/ 

۱4۹ ،۱4۸ ،۱0۶ ،۱00 ،۹۹ ،۹۶ ،۹۵ ،۷۹ ،۷۸

المستدرک علی وسائل الّشیعه: ۴/ ۳۹۵
المسترشد فی إمامة علّی بن ابی طالب؟امهع؟: ۲/ 

۷۸ ،۷۳
المستطرف: 5/ 2۵۷؛ ۶/ ۱42، ۳۷۱؛ ۶/ ۱۵۷، 
۱۷۷، ۳۷0؛ ۷/ ۵2۵، ۵۵۶؛ ۸/ 4۸۸؛ ۹/ ۵۵؛ 1۰/ 

404 ،402 ،2۶4 ،244 ،24۳ ،۱۸4 ،۸2
و  المهّمات  عند  تعإلی  باهلل  المستغیثین 

الحاجات: 5/ ۶۸۱
المستقصی فی أمثال العرب: ۲/ ۳۸۵

المستقصی فی فضائل المسجد األقصی: ۶/ 
4۱۶

المستوعب: 5/ ۱۶۳، 24۶
المسلسل باألسماء: 1/ ۳40

المسند )ابن  راُهَویه(: 1/ ۵۱۷؛ ۶/ 4۱۵
المسند )ابن  نّجار(: ۷/ ۳۳۹

المسند )ابوعّباس َسّراج(: ۶/ 2۷۱
َعْبسی  موسی  بن  ُعَبیداهلل  )ابومحّمد  المسند 

کوفی(: 1/ ۱۶4
المسند )ابویعلی(: 1/ ۵۱، ۵2، ۱۹0، ۳۱4، ۳4۹، 
 ،2۸۶ ،2۶۶ ،20۱ ،۱۸۵ ،۱۸0  /3 2۶۷؛   /۲ ۶۵۹؛ 
 /۶ ۳2۷؛   ،۳۱4  ،۳0۹  ،۳0۸  ،2۹۳  ،2۹2  ،2۸۹
۱۳۸، ۱۹۱؛ ۷/ 24، ۱۳۸، 2۶0، 2۷0، ۳۱۱، ۳۷۵؛ 
۸/ 2۹۳؛ ۹/ 22، 4۵، ۷۵، ۳۹2، 4۶4، 4۶۹، ۵02، 
۵0۹، ۵۱۱، ۵۱2، ۵۱۳، ۵22، ۵2۷، ۵2۹، ۵4۶؛ 1۰/ 

2۱4
 ،2۹ ،2۸ ،2۷  /۲ حنبل(:  بن  )احمد  المسند 
 ،42۵  ،424  ،2۶۹  ،2۶۷  ،۱۱0  ،۹۱  ،۷۹  ،۶۸  ،۳0
4۵۸، 4۶2؛ 3/ ۳۸، ۳۹، 42، ۱2۷، ۱۳۳، ۱4۹، 
 ،2۸۶ ،2۸۵ ،2۷۹ ،2۷۸ ،2۵2 ،2۵0 ،۱۸۱ ،۱۵4
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 ،۳2۷ ،۳۱۳ ،۳۱2 ،۳0۸ ،۳0۷ ،۳0۶ ،2۹۸ ،2۹۵
 ،4۵۶  ،444  ،۳۷2  ،۳۷۱  ،۳42  ،۳4۱  ،۳۳۷
4۸۸، 4۹۱، ۵2۹؛ ۶/ ۱۱۹، ۱20، ۱2۳، ۱۳۳، ۱۸۵، 
 ،24۷ ،2۳۹ ،2۳۸ ،2۳۵ ،2۳۳ ،2۳2 ،22۷ ،۱۹۶
 ،۳0۶ ،2۹۹ ،2۹۶ ،2۹۵ ،2۸۶ ،2۷۷ ،2۷2 ،2۶2
 ،4۱۹ ،4۱۷ ،4۱2 ،۳۹۵ ،۳۷۸ ،۳۵۹ ،۳2۳ ،۳۱۷
424، 42۸، 4۵2، 4۵۶، 4۶2، ۵0۶؛ ۷/ 24، ۱۳۸، 
 ،۳۳4 ،۳2۹ ،2۶۹ ،2۶۸ ،2۶۷ ،۱۷۵ ،۱۵۱ ،۱4۳
4۱0، 4۷۵؛ ۸/ ۵۷، ۱0۸، ۱0۹، ۱۱2، ۱۱۶، ۱۳۱، ۱4۹، 
 ،20۹ ،۱۸۵ ،۱۸4 ،۱۸۳ ،۱۸۱ ،۱۶۶ ،۱۶۳ ،۱۶۱ ،۱۵۵
 ،2۷4 ،2۷۳ ،2۶۸ ،2۶۷ ،2۵۷ ،2۳۷ ،2۳4 ،22۷
 ،۳۶0 ،۳۵۹ ،۳0۸ ،2۹۳ ،2۸۱ ،2۷۹ ،2۷۷ ،2۷۶
۳۹0، 40۵، 44۸، 4۶۳؛ ۹/ 22، 2۵، 42، 4۵، ۵۱، 
 ،24۵ ،۱4۹ ،۱4۸ ،۱2۳ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۸0 ،۵4 ،۵۳
 ،42۳  ،422  ،42۱  ،4۱۷  ،4۱۶  ،4۱۵  ،4۱۳  ،4۱2
 ،4۶۸ ،4۶۱ ،44۸ ،44۶ ،442 ،44۱ ،4۳۹ ،4۳0
4۷۶، 4۹۳، ۵04، ۵0۶، ۵0۷، ۵2۹، ۵4۶؛ 1۰/ ۱۳، 
 ،۶۹ ،۶۸ ،۶4 ،۶۳ ،۶2 ،۶۱ ،۳۶ ،۳۵ ،2۷ ،2۵ ،22
 ،۱۱2 ،۱0۹ ،۱0۶ ،۱04 ،۱0۳ ،۱0۱ ،۸۱ ،۷۸ ،۷۱ ،۷0
 ،2۹۵  ،2۹0  ،2۷۷  ،۱۸۶  ،۱۸4  ،۱۸۳  ،۱۸۱  ،۱۶۷
۵۷0؛   ،۵۵0  ،۵40  ،۵۳۸  ،4۱۱  ،۳۳2  ،۳0۵  ،۳04
 ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۸ ،۱4۶ ،۱0۳ ،۱0۱ ،۱00 ،۶۶ ،۶۵ /11

2۳۱ ،2۳0 ،2۱۷
 المسند )الّشاشی(: 1/ ۹۳

 ،۳۱۶  ،2۹۳  ،2۷2  ،2۶۶  /3 )بّزار(:  المسند 
۳۱۸، ۳2۱؛ ۷/ ۱2۵، 2۶۸؛ ۸/ ۵0، ۵۷۱؛ ۹/ 2۳، 

4۵
المسند )تقی بن مخلد(: ۷/ ۱۶۱

مسند )طبرانی(: 1/ 2۶2

 /1۰ ۳00؛   ،24۳  ،۱0۹  /۸ )َطیاِلسی(:  المسند 
۵۵0 ،۳۳2 ،224

المسند )عبداهلل بن زبیر حمیدی(: ۸/ ۱۶۶
یر(: 1/ 4۸4 المسند )عبداهلل بن ِشِخّ
المسند )عبداهلل بن وهب(: ۸/ 24۵

المسند )عثمان بن محّمد بن ابوَشیبه(: 1/ ۱۷4
مسند ابوهریره: ۹/ 4۸۷
مسند الّصّدیق: ۷/ ۱۵2

مسند الفردوس بماثور الخطاب: 5/ ۱۵۸؛ ۶/ 
۹۳؛ ۷/ ۱2۵، 4۳0

المسند الکبیر )ابن  اْخَرم(: 1/ ۱۹۵
المسند الکبیر )احمد بن جعفر بن محّمد بن 

سلم(: 1/ ۱۹۹
المسند الکبیر )حسن بن سفیان بن عامر(: 1/ 

۱۹0
ف 

َ
َخل بن  ُجمعة  بن  )محّمد  الکبیر  المسند 

ُقُهستانی(: 1/ ۱۹۱
یب(: 1/ ۱۹۵

َ
المسند الکبیر )َهیَثم بن ُکل

ل: 1/ ۱۸۷ ّ
المسند المعل

 ،4۷4 ،4۵۷ ،4۵۶  /۲ األخبار:  شمس  مسند 
4۷۵، 4۹0؛ 3/ 4۵، ۱۵0، ۱۸2، ۱۸۳، 2۸2، 2۹4

المسند )احمد بن حاِزم ِغفاری کوفی(: 1/ ۱۸۵
المسند )احمد بن منصور بن سّیار(: 1/ ۱۸2

مشارب الّتجارب: ۴/ 2۷4
مشارق األمان و لباب حقائق اإلیمان: ۷/ ۵۸

مشارق األنوار إلی صحیح اآلثار: 1/ 42۳؛ 3/ 
2۶2؛ 5/ 44، 220، 22۱، 222، 2۳0، 2۸۵، ۵2۸، 

۵2۹؛ 11/ 2۷۱، 2۹۱
مشارق الّدراری: 1/ ۶4۳
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مشارق أنوار الیقین فی حقائق أسرار أمیرالمؤمنین 
؟ع؟: ۷/ ۵۸

مشاهیر الّشرق: 1/ 2۶۶
مشاهیر عراق: 1/ 2۶4

الّسادة األشراف: ۶/  المشّجر الکّشاف ألصول 
44

کوان: 1/ 2۶4 مشرق األ
مشرق الّشمسین: 11/ ۳۸۷

مشکاة األنوار: ۲/ ۵4۸
مشکاة العقول: 11/ ۳۹۸

 ،2۶2  ،22۹  ،۸4  ،۵۸  /1 المصابیح:  مشکاة 
4۶۶؛ 5/ ۶4، ۱4۹، ۱۵۸، ۱۸۹، 2۶4؛ ۶/ ۵02؛ ۷/ 

2۱۹، 2۳۱، ۳۳۵؛ ۸/ ۱0۸، ۱0۹
مشکاة مصابیح السنه: 3/ ۱۷۷

 ،4۹0  ،4۷2  ،۳۱۱  ،۱۱۵  ،۹۱  /1 اآلثار:  مشکل 
۵۱۷، ۵2۳؛ 3/ ۱۹۹، 200، 20۶، 2۱4؛ 5/ ۶۸؛ ۶/ 

۱۸۱، 2۳2، 2۶۵؛ ۷/ ۳2۵؛ 11/ 2۳0
مشکل القرآن: 1/ ۵۷0، ۵۸4، ۵۹4

مشیخة الفقیه: 3/ ۵۱۵، ۵۱۶
المشیخه )رازی(: 11/ ۳20

 ،۳0  /۲ 4۱۸؛   ،224  ،۷۷  /1 الّسّنه:  مصابیح 
 ،۷0  /5 ۱۵0، ۱۷۷، ۳۷۸، ۳۳۱، ۳2۷؛   /3 ۱۱۹؛ 
24۸، 2۵۵، ۵۱4؛ ۶/ ۱۱۳، ۱۱4، ۱2۱، ۱۶2، ۳۸۳، 
 ،۵02 ،4۶۸ ،4۶۳ ،4۶2 ،4۶۱ ،42۸ ،4۱۷ ،4۱۳
 ،۱۵۱  ،۱0۹  /۸ ۳۳۵؛   ،2۳۱  ،2۱۹  ،۱۶۸  /۷ ۵۱4؛ 
 ،2۷4 ،2۷۳ ،۳2۷ ،2۷2 ،24۶ ،2۳۱ ،22۹ ،22۸
2۷۵، 2۸0، 2۸۹، ۳42؛ ۹/ 2۵، ۵۱، 42۹؛ 1۰/ ۱۸۱
المصابیح فی الّصحاح و الحسان: 1/ 2۱2، 224

المصاحف: ۶/ ۱44، ۳4۵، 4۵۳، 4۵4

مصباح الّظالم فی المستغیثین بخیر األنام: 5/ 
222 ،2۱۸ ،2۱۶

مصباح الّظالم و بهجة األنام فی شرح نیل المرام: 
3/ 4۱، ۱۸2؛ 5/ ۱4۵، ۱4۹، ۱۵4، ۱۸4، ۵۵۳؛ ۶/ 
۱4۸، 2۵۳، 4۱۹، 42۱؛ ۷/ ۳0۸، ۳۵2؛ ۹/ 4۹۳؛ 

4۱4 ،2۱0 ،20۳ /1۰
مصباح المتهّجد: 1/ 4۷4، 4۷۷؛ ۶/ 4۳

المصباح المنیر: ۴/ ۳۷۹؛ ۷/ ۹۵
المصباح فی أصول الّدین: 1/ 22۵

المصرّیات الّثانیه: ۴/ ۳۸0
المصعد األحمد فی ختم مسند أحمد: 1/ ۵2۵

 ،۱۳4  /۶ صنعانی(:  )عبدالرزاق  المصّنف 
 ،۱۹۳  ،۱۸۱  ،۱۷4  ،۱۷۳  ،۱۶۸  ،۱۵۸  ،۱40  ،۱۳۷
 /۷ 4۵4؛   ،442  ،۳4۶  ،۳0۶  ،۳0۵  ،2۵0  ،2۳۷
۱4۶، ۱۶۹، 2۶۸؛ ۸/ 2۶0، 2۷۷، 2۸۱، 2۸2، 2۹0، 
۳۱0، ۳۳۶، ۳۵4، 422؛ ۹/ 4۱، 4۵، 4۷، ۵۱؛ 1۰/ 

۳2۶ ،۳2۵ ،۳۱۳ ،۶0
مصّنف ابن ابی شیبه / المصّنف فی األحادیث 
و اآلثار: 1/ ۵2، ۵۹، ۳02، 4۵۵، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵4۸، 
 ،۳۸۷ ،۳0۵ ،2۵0 ،۱۹۱  /۶ ۷۸، 4۷۵؛   /۲ ۶۱۷؛ 
4۱۸، ۵۱۵؛ ۷/ 24، ۱04، ۱4۶، 2۳۶؛ ۸/ ۱0۹، ۱۵۱، 
 ،2۹۷  ،2۸۳  /1۰ ۳2۷؛   ،2۷2  ،24۶  ،2۳۱  ،22۹

۵۷۱ ،۳2۵ ،۳۱۹ ،۳۱0 ،2۹۸
المضنون الّصغیر: ۷/ ۵۹

الّرسول: 1/ ۸0،  آل  مناقب  الّسؤول فی  مطالب 
 ،۶۱۱ ،۵۸۵ ،۵۷۱ ،۵۵۶ ،4۷۷ ،۳۷4 ،2۹۶ ،222
 ،۵40  ،4۹۳  ،4۶4  ،2۵۶  ،۹۶  ،۸۶  ،۶۱  /۲ ۶40؛ 
 ،۱۶۹  ،۱۵4  ،۱۵2  ،۱۵۱  ،۱۵0  ،۳۶  /3 ۵۵0؛   ،۵4۱
 ،2۸۱ ،2۷۸ ،2۷۶ ،244 ،۱۹2 ،۱۸۹ ،۱۷۸ ،۱۷۵
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2۸۹، 2۹4، ۳40، ۵2۸؛ 5/ ۶۳۶، ۶۳۸، ۶۸۱؛ ۶/ 
4۱، ۹4، ۱۶0، ۵0۸، ۵۱۱، ۵۱۵؛ ۷/ 2۵، ۱۶0، ۳۳۶

المطالب العالیه: 3/ 2۶۶
مطالع األنظار: 1/ ۳۸؛ 3/ 24۵؛ ۷/ ۱۹۷، 2۸۶؛ 

۵۷۹ /۹
المطربات: 3/ ۵۶

 ،۵۷ ۵۵۵، ۵۶4، ۵۶۶؛ ۴/  البدور: 3/  مطلع 
۵۸؛ 11/ 2۹۹، ۳0۱

مطلع الّشمس: ۶/ ۷۵؛ 11/ ۳۷2
مظهر الغرائب: 11/ 4۵۹

معادن الحکم: 11/ ۵2۷
معارج الُعلی فی مناقب المرتضی: 1/ ۶۵، ۱20، 

۱2۱، ۱22، 2۵۸، 4۱۳، 4۱۶، 4۷0، ۵۱0؛ ۶/ ۱0۶
البالغه: 5/  نهج  من  خطبة  شرح  فی  المعارج 

۵۹2
معارج نهج البالغه: ۴/ 2۷4

المعارف )ابن  ُقَتیبه(: 1/ ۳4، ۵۶، ۳۳2، ۳۳۳، 
۸۱، ۱۱2، ۱۱۳، ۱۸۸، ۱۹0، 4۷۶؛  ۳۳۵، ۳۵0؛ ۲/ 
3/ ۳۳۶؛ ۷/ ۳۷۱، ۳۷4، ۳۸۷، 40۶؛ ۸/ ۳۶۷، 
۳۷4، ۳۹۸، 4۱۳، 42۶؛ ۹/ ۷۶، ۹۶، ۱02، ۱4۸، 

2۵۱، 2۶۷، 2۸0؛ 1۰/ ۳۷؛ 11/ ۸۱؛ 11/ ۸۱، ۳۳۱
 /3 4۶4؛   /۲ ۵۷۳؛   ،2۱۱  /1 الّتنزیل:  معالم 
24۳، 4۵۸، 4۸۹، 4۹0؛ ۶/ ۳40، ۵۱۷؛ ۸/ ۸4؛ 

۹/ 44۸؛ 1۰/ ۱۹۶
معالم العترة الّنبویة العلیه: 5/ ۶۸0

معالم العتره: ۲/ ۱۵۷
معالم العلماء: 1/ 2۷۶؛ ۲/ ۳۶۱، ۳۶2، ۵۶۵؛ 
3/ 20، ۵۵، ۵۱4، ۵۱۵، ۵۱۹، ۵۷۳، ۵۸4، ۵۹۶؛ 
 ،۱۵۷ ،۱۵۵ ،۱2۸ ،۱0۱ ،۶2 ،۶0 ،۵۸ ،۵۷ ،۵2 /۴

 ،2۹0  ،2۶۷  ،2۶۱  ،2۵۶  ،2۵۳  ،22۷  ،۱۹۵  ،۱۶۱
۳2۷، ۳4۵، 42۷، 4۵۸، ۵۵۶؛ 5/ ۵۹0

 ،۳۹0  ،۳2۸  /11 ۵2۱؛   /۲ 2۷۵؛   /1 المعالم: 
۵0۷ ،4۹۳

معانی اآلثار: ۶/ ۳۸۷
معانی األخبار )ُکالباذی(: 3/ ۳0۷، ۳0۸، ۳۱۱، 

۳۱۹؛ ۷/ ۱۱۵، ۱۱۶، ۵۵۱
معانی القرآن: 1/ ۵۹4؛ ۴/ 2۹0؛ 1۰/ ۱۷۵

معاهد الّتنصیص: ۲/ ۱۱2، 2۸4، 2۸۶، 2۸۸، 
 ،۵۱۸  ،۵0۹  ،۳2۶  ،۳۱۷  ،۳۱۳  ،2۹۶  ،2۹۳  ،2۹۱
 ،20۹  ،۵۵  /3 ۵۸۳؛   ،۵۵۷  ،۵۳4  ،۵۳۳  ،۵۳2
 ،۱۷۶ ،۱۵۸ ،۱2۹ ،۱0۱  /۴ ۵۱0، ۵۱۱، ۵۶4، ۵۶۶؛ 

۱۸0
المعتصر من المختصر من مشکل اآلثار: 1/ ۵02؛ 

۶/ ۳۸۷، 4۳۸؛ 11/ 2۳0
المعتقد اإلیمانی علی عقیدة الّشیبانی: ۶/ ۸۳

المعتمد فی المعتقد: 1/ 224
المعجم )حافظ بغوی(: 1/ ۱۹2

معجم أدباء االطّباء: ۶/ ۵۳؛ 11/ 44۱
معجم األدباء: 1/ ۳4، 204، 220، 22۱، 2۷۱؛ ۲/ 
 ،۵۱۶  ،۵۱4  ،۳۶۱  ،۳0۳  ،۳02  ،۶۶  ،۶۵  ،۶۱  ،۵۸
 /3 ۵۸۱؛   ،۵۵۱  ،۵۵0  ،۵4۳  ،۵۳۵  ،۵۳2  ،۵۱۷
 ،۵۱۸ ،۵۱4 ،۵۱0 ،۵0۷ ،۵0۵ ،۵04 ،۵0۳ ،۹۷ ،۵۵
 ،۵۳۷ ،۵۳۶ ،۵۳4 ،۵۳2 ،۵۳۱ ،۵24 ،۵2۳ ،۵۱۹
۶22؛   /5 ۵۶۸؛   ،۵۶۶  ،۵۶2  ،۵۵۹  ،۵۵۵  ،۵۳۸

۷/ ۱۱۷، 4۱۵؛ ۸/ ۸۱
المعجم األوسط: 1/ ۵۶، ۹۸، 2۹۹، ۳۱۷، ۵۱۸، 
۵4۶، ۶۶0؛ ۲/ 4۵۶، 4۶۱، 4۸۷، 4۸۸؛ 3/ 4۶، 
 ،4۵  /5 ۳۳۷؛   ،۳۱4  ،۳۱2  ،2۹۳  ،2۷۳  ،242
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۱۵۷، 24۹، 2۵۳، 4۶۹، ۵۱0؛ ۶/ ۹۱، ۱۶۹، 4۱۳، 
4۱4، 4۱۵، 4۱۸، 4۹۵؛ ۷/ 2۶۸، 2۶۹؛ ۸/ ۱۸۳، 
240، 24۳، ۳۵۷، ۳۹0؛ ۹/ 42، ۵2، 4۱4؛ 1۰/ ۶۷، 
۱۸4، ۱۸۵، ۱۸۶، 2۸4، 2۸۹، 2۹0، ۳00، ۳04؛ 11/ 

۱40
 ،۱۹۶  ،۱۹2  ،۱۹0  ،42  ،۳۹  /1 البلدان:  معجم 
 ،224 ،22۱ ،220 ،2۱۸ ،2۱۵ ،2۱۳ ،20۳ ،200 ،۱۹۹
 ،4۱۸ ،۳۷4 ،۳۵۶ ،۳۳4 ،2۵۹ ،242 ،2۳۹ ،22۸
4۱۹، 420، 42۱، 444، 4۶۶؛ ۲/ ۱۱2، ۱۶۳، ۱۶۶، 
۵0۷، ۵۱۸، ۵۵0، ۵۷4، ۵۸۳، ۵۸4؛ 3/ ۱۷، 2۱، 
 ،۵۵۳  ،۵4۳  ،40۶  ،2۸۸  ،2۸۶  ،22۷  ،۱0۶  ،۹۶
۵۷2؛ ۴/ ۱۷، 2۹، ۶2، ۶۳، ۶4، ۱2۹، ۱۳۷، ۱۳۸، 
 ،4۷2  ،44۱  ،440  ،۳۵۶  ،۳44  ،2۱۶  ،۱۸۱  ،۱۷۳
 ،2۳  ،22  ،2۱  ،۱۸  /5 ۵۸۷؛   ،4۹۶  ،4۹0  ،4۷۹
 ،4۳۹ ،۳۳0 ،۳0۷ ،2۷4 ،۱44 ،۱۱4 ،۱0۶ ،۱04 ،۹۸
۵۸۷، ۵۹۹، ۶۳۳؛ ۶/ ۳۷، ۷2، 2۸2، ۳۳2، 40۸، 
4۱0، 4۱4، 4۱۶، ۵۱4، ۵۱۹، ۵4۷؛ ۷/ 2۶۳، 2۷۱، 
2۷۸، 2۸۱، ۳0۵، ۳۵4، ۳۸۳، ۳۸4، 4۸۳؛ ۸/ 
204، 2۱۶، 2۹۹، ۳2۹، ۳۶۵، ۳۶۶، 4۳۶؛ ۹/ ۵۹، 
 ،2۶۷ ،2۱4 ،۱۹۸ ،۱۷۵ ،۱۶۵ ،۱۳4 ،۱۳۱ ،۱0۳ ،۸۶
 ،۳۵2 ،۳۳2 ،۳2۵ ،۳۱۳ ،2۹۹ ،2۹۸ ،2۸۸ ،2۸0
۳۵۳، 4۹۶؛ 1۰/ ۱۵0، ۱۵4، 2۷2، 2۷۹، ۳۳4، 40۹
الّشعراء: 1/ ۱۸۱؛ ۲/ ۱0۹، 2۸۳، ۳۵4،  معجم 
 ،۵۵  ،۵4  ،۱4  ،۱۳  /3 ۵۶۳؛   ،۵۵۵  ،4۹۵  ،4۹4
 ،۵۳2 ،۵۳۱ ،۵0۹ ،۵0۳ ،۳۸۳ ،۱04 ،۸۷ ،۵۸ ،۵۶

۵۳۸؛ ۷/ 40۶؛ ۹/ ۱0۳، 2۳۹، 24۷
معجم الّشیوخ: 3/ 440

معجم الّصحابه: ۹/ ۳2۹؛ 1۰/ 2۱4
المعجم الّصغیر: 1/ ۳۱۷، ۵۱۷، ۵۱۸، ۶۶۱؛ 5/ 

2۵0، ۶۶۵؛ ۶/ 4۱4؛ ۷/ 2۶۸، 4۳۵؛ ۹/ 4۳۱؛ ۸/ 
۱۸2 ،۱44

المعجم الکبیر: 1/ ۶۳، ۶۷، ۶۸، ۷۱، ۷۳، ۸0، 
 ،2۶2 ،۱۳2 ،۱22 ،۱20 ،۱۱۶ ،۱۱۳ ،۱۱0 ،۱0۵ ،۸4 ،۸2
 ،۵۱۷ ،۵۱۳ ،4۹۶ ،44۳ ،4۳۶ ،۳2۸ ،۳20 ،2۹۸
۵۱۸، ۵4۵، ۵۵4؛ ۲/ 22، ۱0۹، 2۶۷، 2۶۹، 40۳، 
4۵۵، 4۶۳، 4۶4، 4۶۸، 4۷4، 4۸۹، 4۹۳؛ 3/ 
 ،20۶ ،200 ،۱۹2 ،۱۸۸ ،۱۸۷ ،۱۸۵ ،۱2۸ ،۱2۵ ،4۳
 ،2۹۳ ،2۸۷ ،2۸۱ ،2۷4 ،2۶۸ ،2۶۶ ،2۶۵ ،2۱2
2۹۵، ۳00، ۳02، ۳۱۱، ۳۱۳، ۳42، ۳4۵، ۳۷۷؛ 
 ،۵۱2  ،4۵۵  ،2۵2  ،24۹  ،244  ،۱4۸  ،۱4۶  /5
 ،2۷۶ ،24۵ ،22۶ ،20۶ ،۱۹۱ ،۹۱  /۶ ۵۱4؛   ،۵۱۳
 ،4۶0 ،42۹ ،42۵ ،4۱۵ ،4۱4 ،4۱۳ ،۳۸۷ ،۳4۵
 ،۳۷۵  ،۳۳۹  ،2۶۸  ،۱۷۵  ،۱4۱  /۷ ۵۱۵؛   ،4۹۵
4۱0، ۵۳۷؛ ۸/ ۶۳، ۹2، ۱۱2، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱44، ۱۵۵، 
 ،2۸2  ،24۵  ،242  ،240  ،204  ،20۳  ،۱۸2  ،۱۸0
۳۷۵، ۳۷۹، ۳۸۷، ۳۹0، 404؛ ۹/ 22، 2۳، 42، 
 ،4۵۱ ،44۸ ،440 ،4۳0 ،۱۶۳ ،۵4 ،۵2 ،۵0 ،4۵
 ،2۱4  ،۱۸۶  ،۱۸۵  ،۱۸4  ،۱۳0  ،۷0  ،۱۳  /1۰ 4۶۹؛ 
2۸۹، 2۹۱، ۳00، ۳2۷، 444، 44۵، ۵44، ۵۷۱؛ 

۱۶۹ ،۱۵۶ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۶۷ ،۶۶ /11
المعجم المختص: 1/ 2۳2

معجم المطبوعات: 1/ 24۱، 24۹؛ ۲/ ۵۱۳؛ 3/ 
 ،۳۷2 ۷4؛ 11/  2۶۷، ۳۸۷، ۵۶۵؛ ۶/  ۵۹۶؛ ۴/ 

۵0۹
المعجم الموّحد: 3/ ۵۱۵

فین: 1/ 22۸؛ ۷/ ۳۹2؛ ۹/ 4۶۹
ّ
معجم المؤل

معراج الوصول: 1/ 40۹
معرفة الرجال: 1/ ۱4۸، ۱۵0، ۱۵2، ۱۵4، ۱۵۶، 
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۱۵۷، ۱۷0، 2۸۷، ۶۵۵؛ 3/ ۱۵۱؛ ۷/ ۱۵۵؛ ۸/ ۶4، 
۶۹، ۸۳، 2۳۵؛ ۹/ 4۷۱، 4۷۹، ۵۳۶؛ 11/ ۱۳۳، 

۱4۵
معرفة الّصحابه: 1/ 4۸۵؛ ۲/ 4۷۳، 4۷۶؛ ۶/ 

۹2، ۱02؛ ۷/ ۱2۸
 /3 242؛   /3 ۶۳2؛   /1 الحدیث:  علوم  معرفة 

۱۸۹؛ ۶/ ۳۳۶
المعرفة و الّتاریخ )یعقوب بن سفیان(: ۷/ ۱۳۶

المعرفه )وکیع بن جّراح(: ۷/ ۵۶۹
معرکة اآلراء: ۶/ ۱۱0

قات سبع: 1/ ۵۸۵؛ ۷/ 4۸۸، 4۸۹
ّ
معل

م برتر: 3/ ۱۹
ّ
معل

معنی العصمه: ۴/ ۳۸0
معیار الّشعر: 3/ ۵04

من  الخصمین  بین  یترّدد  فیما  الحّکام  معین 
األحکام: 1۰/ 4۱۳

المغازی: 1/ ۵۵0؛ ۷/ 240، 4۸۸
مغنی المحتاج شرح المنهاج: 5/ ۱44، ۱4۷، 

2۶۳ ،2۵2 ،24۶ ،24۵ ،2۳۹ ،2۳۸ ،2۱4 ،۱۷۵
المغنی فی شرح الّنهایه: 1/ 24۷؛ 5/ ۵۹2؛ ۷/ 

۱۱۷؛ 1۰/ 2۹۸
مفاتیح اإلعجاز شرح گلشن راز: ۶/ ۹۹

 ،۱۱2  ،۵۷  /1 الکبیر:  الغیب/الّتفسیر  مفاتیح 
 ،4۳0 ،42۹ ،۳۹۱ ،۳۸۵ ،۳۸4 ،۳۸۱ ،۳۷4 ،2۸۶
 ،۶0۳ ،۵۸۹ ،۵۷۸ ،۵۶۹ ،۵۶۸ ،4۶۳ ،4۳4 ،4۳۱
۶۶۳؛ ۲/ ۹۶، ۹۸، ۱۸۹، ۱۹0، 4۵۹، 4۶4، 4۶۵، 
 ،4۸۹  ،4۸۸  ،4۵۸  ،2۷2  ،۱۷2  ،۱۶۹  /3 4۶۹؛ 
4۹0، 4۹۱، 4۹2، ۵۳۱؛ ۶/ ۱۳۵، ۳04، ۳0۷، ۳۱0، 
 ،۱۷۱  ،۱4۶  ،۱42  /۷ ۵۱۸؛   ،۳4۶  ،۳2۸  ،۳۱2

۳4۸، ۳۵2، ۳۵۸، 4۷2، ۵۵۹؛ ۸/ ۶۱، ۹2، ۹۵، 
 ،۳4۷  ،۳4۶  ،۳۳۷  ،۳۳۶  ،۳2۸  ،۱۳۶  ،۱۳۵

۳۸۱، 42۳، 4۳۳؛ ۹/ 4۶، 4۷، 4۸
المفاخرات: ۲/ ۱۹۳، 20۸

المفاضلة بین الّصحابه: 1/ ۵2۳؛ ۷/ 2۸۷
مفتاح الّتواریخ: 11/ ۳۷2، 4۱۱

 ،۱۱4  ،۵۸  ،۵0  /5 ۱۵۵؛   /3 الّسعاده:  مفتاح 
۱2۸، ۱۳۹، 24۷، 2۸۷، 40۵؛ ۶/ 2۸4، ۳۵0، 42۱، 
 ،244 ،20۹ ،20۵ ،20۳ ،۱۷۸  /11 ۱2۱؛   /۸ 4۵۸؛ 

۳۷۷ ،2۷۳ ،24۸ ،24۶
مفتاح الّطّب: ۴/ 2۵4

مفتاح العداله: 11/ 4۶۸
مفتاح الفالح فی اعتقاد اهل الّصالح: 5/ ۶۳۷؛ 

۳۹۸ ،۳۸۷ ،۳۸۳ ،۳۷۷ ،۱0 /11
مفتاح الّنجا فی مناقب آل العبا: 1/ ۶0، ۶۷، ۷۱، 
 ،۳۷۸ ،۳۷4 ،2۵۷ ،۱22 ،۱20 ،۱۱۷ ،۱۱۵ ،۱۱۳ ،۱۱2
۳0۳، 40۱، 4۷0، ۵۱۳؛ 3/ 2۷۵؛ ۶/ 4۱، ۵04؛ ۹/ 

4۷0
مفردات فی أصول الفقه: ۴/ ۳۸0

المفردات فی غریب القرآن: 1/ ۵۸0، ۶04؛ ۷/ 
۹۵

المفهم شرح صحیح مسلم: ۸/ ۶۶؛ 1۰/ ۵۵2؛ 
2۳۳ /11

مقابس األنوار: ۴/ 2۷2، ۳۸۶، ۵۶۹
مقاتل الّطالبین: ۲/ ۱۶۹، ۱۷۶، 4۶۸؛ 3/ ۱0۱، 
 ،۳۵۷  ،24۳  /1۰ 4۷2؛   ،4۱2  ،40۹  ،40۸  ،404

44۸؛ 11/ 2۸
المقاصد الحسنه: 1/ ۶4۹؛ 3/ 24۶؛ ۶/ ۹۱، 

۹۹، ۵۱4؛ ۷/ 2۸۳، ۳4۷؛ 11/ ۱۵۶
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المقاالت األربع: 5/ ۶۸4
المقالة المرضیه: 5/ ۱۳0

المقالة المشّوقة فی المدخل إلی علم الفلک: 
2۵4 /۴

غوز: 11/ ۳2۱
ّ
مقالید الکنوز فی اقفال الل

ندسّیة فی الّنسبة المصطفویه: ۸/  المقامة الّسُ
۳۸

المقتصر من المختصر: ۶/ 20
مقتضب األثر فی األئّمةاإلثنی عشر: ۲/ 44۷؛ 

40۳ /3
َرْسَعنی  )عّزالّدین  الحسین؟ع؟  اإلمام  مقتل 

حنبلی(: 1/ 22۳
مقتل اإلمام الحسین؟ع؟ )خطیب خوارزمی(: 
 ،۷۱ ،۶۶ ،۶۵ ،۶۳ ،۶0 ،۵۹ ،۵۶ ،۵4 ،۵۱ ،۳۶ /1
 ،۱۱۸ ،۱۱۷ ،۱۱۳ ،۱0۷ ،۱0۶ ،۱0۳ ،۹۵ ،۹۱ ،۸۸ ،۷2
۱۱۹، ۱20، ۱22، ۱2۳، 2۱۶؛ ۲/ ۷۱، ۱۸2؛ 3/ ۱۵2؛ 
۴/ ۹۹، ۵۶4، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۷۵؛ ۶/ ۹2، ۹4؛ ۷/ 

۳۳۹ ،۳۳۵ ،۳2۵ ،24۶
مقتل عثمان: ۹/ ۱۵۵

مقّدمات المدّونة الکبری: ۸/ 2۹2، ۳۱۵، ۳۱۶، 
۳2۱ ،۳۱۷

مقّدمة فی أصول الّتفسیر: ۶/ ۱44؛ ۷/ ۱4۵
مقّدمه الّتاریخ: ۸/ ۱4۱

المقصد األسنی فی شرح األسماء الحسنی: 11/ 
۳20

عّمه  و  الّنبّی  آباء  ایمان  فی  الّطالب  مقصد 
أبی طالب: ۷/ ۵۷۶

المقمصه: ۴/ ۳۷۹
المقنع فی اإلمامه: ۲/ ۷۵، ۱۱۶

المقنع فی الغیبه: ۴/ ۳۷۹
المقنعه: ۶/ 42

المالحم و الفتن: 3/ ۱۱4؛ 1۰/ ۵۸
ملحقات الّدروع الواقیه: 11/ ۳2۱

ملحقات الّسالفه: 11/ ۵0۶
ملحّقات الّصحیفة الکامله: 11/ ۳۸۵
الملّخص )ذهبی(: 1/ ۵2۶؛ ۴/ ۳۷۹
ملّخص المقال: ۴/ ۵۸، 2۶۷، ۳۸۶

الملل و الّنحل: 1/ ۳4، 2۱4، 4۶۱؛ 3/ ۶، ۱۶۳، 
۱۹۶، 22۱، 224؛ ۷/ ۱4۸، 2۵۸، ۳۳۱، 4۹۶، ۵0۶؛ 

۸/ ۳۹۷؛ 11/ ۱۱۹
َمن روی اخبار زیٍد و مسنُده: 3/ ۱۱۹

َمن روی حدیث غدیر خّم: 1/ 2۷۳، 2۷۵
َمن َروی رّد الّشمس: 3/ ۱۹۷
َمن ال یحضره اإلمام: 11/ 4۹2

َمن ال یحضره الفقیه: 3/ ۱۳۱، 4۱۳، 420، 42۱، 
424، ۵۱۷؛ 11/ ۳۸۶، 4۷2

المناسبات: 1/ ۳۸۶
المناسک الکبیر: 5/ ۱۸۸

المناقب )ابن جوزی(: 1/ 4۷، 4۶۳، 4۹2
المناقب )احمد بن حنبل(: 1/ ۱۷۵

المناقب )ازدی(: 3/ 200
المناقب )بیهقی(: ۲/ ۱0۷

المناقب )خوارزمی حنفی(: 1/ ۳۶، 4۸، ۸۳، 
 ،۳0۹  ،۳0۵  ،2۸۱  ،2۱۶  ،۱20  ،۱۱0  ،۱0۵  ،۱00  ،۹۸
 ،4۶2  ،۳۹۷  ،۳۹۶  ،۳4۹  ،۳4۶  ،۳۳۶  ،۳24
 ،۹۳  ،۹۱  ،۸۸  ،۸4  ،۷۱  /۲ ۶۵2؛   ،۵۵۷  ،۵۵4
 ،4۵2 ،۱۶۳ ،۱۳۱ ،۱0۸ ،۱0۵ ،۱04 ،۱0۱ ،۱00 ،۹۶ ،۹4
 ،4۸۹ ،4۸۸ ،4۸0 ،4۷۷ ،4۷۱ ،4۶2 ،4۵۶ ،4۵۵
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 ،۱۸۳  ،۱۸2  ،۱۵4  ،۱۵2  ،۱۵۱  ،۱۵0  ،42  /3 4۹۱؛ 
 ،۳۹۶ ،۳۳4 ،۳۳۳ ،2۹۳ ،2۸۶ ،۱۹2 ،۱۸۵ ،۱۸4
۵۸0؛ ۴/ ۹2، ۹۳، ۹4، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۵۷4، ۵۷۵؛ 
 ،۱۸4 ،۱۶۶ ،۱۶0 ،۱۳۵ ،۱۱۵ ،۱۱4 ،۹4 ،۹۳ ،4۱ /۶

242، 4۹۶، ۵0۸، ۵۱۱؛ ۷/ 24، 2۵؛ ۹/ 4۶۹
مناقُب ابی حنیفه )حافظ کردری(: 5/ 4۷؛ 11/ 

204 ،20۳
 ،۱22  ،۷۳  ،۵۸  /5 حنبل:  بن  احمد  مناقُب 
22۶، 2۹۵، 2۹۶، 2۹۸، 2۹۹، ۳0۱، 4۳۸؛ 11/ 2۱4، 

2۹۱ ،22۵ ،2۱۶ ،2۱۵
ابی طالب: 1/ ۵2، 2۷4، ۳۷۱؛ ۲/  مناقب آل 
 ،۱۸۷  ،۱۳2  ،۱0۸  ،۷۶  ،۵۹  ،4۵  ،۳۹  ،۳۶  ،۳۳
2۸۸، 2۹0، ۳0۵، ۳۸۱، 4۱۶، 44۵، ۵4۹، ۵۷۹؛ 
 ،۱0۸ ،۱0۷ ،۱0۶ ،۱0۱ ،۹۷ ،۹۵ ،۵۳ ،22 ،2۱ ،۱۷ /3
۱۹۷، ۱۹۸، ۵۱4؛ ۴/ ۳۸، 4۹، ۶0، ۹4، ۹۶، ۹۷، 
 ،20۹ ،20۷ ،۱۹2 ،۱۹0 ،۱۸۹ ،۱۸2 ،۱۵۹ ،۱۳۶ ،۱00
 ،4۸4  ،4۸۳  ،4۶۳  ،4۵۸  ،4۵۵  ،4۵۱  ،۳۷۸
 ،۵۶0  ،۵۵۹  ،۵۳۹  ،۵20  ،۵۱۸  ،۵۱۷  ،۵۱۶  ،۵۱۵
 ،۹2 ،۹۱ ،4۷ ،4۳  /۶ ۳2؛   /5 ۵۶۱، ۵۶۹، ۵۷0؛ 

۹۳؛ 1۰/ 2۹
مناقب اإلمام ابی حنیفه: ۴/ ۵۶۹؛ 5/ 4۷، ۵۱، 

44۵ ،4۳0 ،42۷ ،۳24 ،۶۱ ،۵۷ ،۵۵
مناقب الّثالثه: 1/ ۵۹، ۷0
المناقب المئه: ۷/ ۵۵4

مناقُب شیخ عبدالقادر: 11/ 2۵۹، 2۶4
 ،۱۱۸  /1 حنبل(:  بن  )احمد  علّی؟ع؟  مناقب 
 /۶ ۸۶، 4۶4، 4۷۳، 4۸۷؛   /۲ ۱2۱، ۱2۶، ۱۵۷؛ 

2۸۵؛ ۷/ 24۶؛ ۸/ 4۵0
مناقب علّی بن ابی طالب؟ع؟ )ابن  َمغاِزلی(: 1/ 

 ،۱۱۳ ،۱0۶ ،۱0۱ ،۹۸ ،۹۵ ،۸۷ ،۷۳ ،۶۶ ،۶2 ،۳۶
۱۱۸، 2۹۶، 2۹۸، ۳۱۶، ۳۹۵، 4۶0، 4۹۱، ۶۵2؛ ۲/ 
4۵۷، 4۶2، 4۶۳، 4۶4، 4۶۶، 4۹0؛ 3/ ۱0۱، ۱۸2، 
۱۸۳، 2۸2، ۳۳۳؛ ۶/ ۹۱، ۹2، ۹۳، ۱۱4، ۵۱4؛ ۷/ 

4۳0 ،2۵ ،20
 /1 )خلیلی(:  ابی طالب؟ع؟  بن  علّی  مناقب 

4۵4
مناقب فاطمه؟اهع؟: 3/ ۱۶۸، ۱۷0

مناقب ماِلک: 11/ 2۸۵
مناهج الیقین: 3/ 22۳

مناهل الّضرب فی أنساب العرب: ۶/ 4۶
منتخب األخبار: 1/ 2۳0

منتخب الّتفاسیر: 11/ 4۵۷
منتخب الّصحیحین من کالم سّید الکونین: 1/ 

2۶۵
منتخب المختار: 1/ 222، 22۷؛ ۲/ ۱۸0؛ ۴/ 

2۷۵
کنز الُعّمال: 3/ ۱۵۳؛ ۶/ ۱۷۹، ۳۵۹،  منتخب 

۳۹۵، 4۱2؛ ۹/ ۵۳۷
 ،4۷  ،4۵  ،۳۹  ،2۸  /۷ ۱۷0؛   /3 المنتخب: 

۱2۶؛ 11/ ۳۵۳
 ،۱۵۵ ،۱2۸ ،۷۵ ۱۷۹، 4۱۳؛ ۴/  المنتظم: ۲/ 
 ،۳4۸ ،۳4۷ ،۳0۸ ،2۹۶ ،2۷۳ ،2۷۱ ،2۶۷ ،۱۵۸
 ،4۸۱  ،۱42  /۶ 4۸0؛   ،442  ،44۱  ،۳۹۶  ،۳۸۵
4۸2؛ ۷/ 2۹۶، 44۹، 4۵2؛ ۸/ ۱02؛ ۹/ 2۵۱؛ 11/ 

2۹۱ ،2۵۵ ،24۹ ،244 ،24۳ ،242 ،222 ،۱۶۹ ،۶۱
المنتقی فی العوذ و الّرقی: 11/ ۳20

المنتقی فی سیرة المصطفی: 1/ 2۳۱
منتهی الکالم: 1/ 2۶۳
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منتهی المدارک: 1/ 22۶، ۶4۳
منتهی المقال: ۲/ ۳42، ۵۱۸، ۵2۱؛ 3/ ۱۱۶، 
۵۱۹، ۵۹2، ۵۹۶؛ ۴/ ۵۸، ۱2۹، ۳۸۶؛ 5/ ۵۹0؛ ۶/ 

4۵
المنح المّکیه: 1/ 2۵۹ 

منح المّنه: ۷/ ۵4
منظومه ای در تاریخ زندگی پیامبر و امامان: 11/ 

4۹2
منظومه ای در زکات: 11/ 4۹2

منظومه ای در نحو: 11/ 4۶0
منظومه ای در هندسه: 11/ 4۹2

منظومۀ ریاض االرواح: 11/ ۳۸۶
المنقذ من اإلیمان: 3/ ۵۳۳

ِمَنن الّرحمن: 11/ ۳4۵، ۳۷2، ۳۹۹، 40۸، 40۹
 ،۱4۷  ،۱44  ،۱0۱  /5 شافعی(:  )َنَووی  المنهاج 
 ،24۵  ،2۳۹  ،2۳۸  ،22۷  ،2۱4  ،۱۷۵  ،۱۶۳  ،۱۶۱

2۶۳ ،2۵2 ،24۶
منهاج البدعه: 3/ 22۸، ۳2۹

منهاج البراعة )میرزا حبیب اهلل موسوی خوئی(: 
2۷۹ /۴

منهاج البراعه )قطب الّدین راوندی(: ۴/ 2۷4
42۷؛   /۲ 4۱۶، ۵2۳، ۵۳۱؛   /1 الّسّنه:  منهاج 
 ،2۳2 ،2۳۱ ،22۹ ،22۸ ،۱40 ،۱۳۶ ،۱۳0 ،۱20 ،۶ /3
 ،2۶0 ،2۵۸ ،2۵۷ ،2۵۶ ،2۵۵ ،240 ،2۳۷ ،2۳4
 ،2۹۵ ،2۸4 ،2۷۵ ،2۷4 ،2۶۸ ،2۶۵ ،2۶4 ،2۶۳
۳2۶؛ 5/ 4۵، ۱۳۳، ۵۱۱؛ ۶/ 4۸۶؛ ۷/ 2۵۸؛ ۹/ 

40۶؛ 1۰/ ۳2۳، ۵2۵؛ 11/ ۱2۶
منهاج الّشریعه: 3/ 4۳۸، 4۳۹

منهاج العارفین: 11/ 4۶۸

منهاج الفاضلین: ۲/ 2۸۳
منهاج الوالیه: ۴/ 2۷۷

المنهاج فی أصول الفقه: 1/ 22۵
المنهاج فی شعب اإلیمان: 5/ ۱۶۱

منهج الفصاحه: ۴/ 2۷۶
 /۴ ۵۳۸؛   ،۱۱۶  /3 ۵۱۸؛   /۲ المقال:  منهج 

2۶۷، ۳۸۶؛ 11/ 4۱۹
المنهج فی اشتقاق أسماء شعراء الحماسه: ۲/ 

۵۱۵
 ،۵۷4  /۷ ابی طالب:  ایمان  فی  الّطالب  ُمَنی 

۵۷۵
مهد اسالم: 3/ ۱۸
ب: 5/ ۱۶2

ّ
المهذ

الموازنة بین ابی تّمام و البحتری: ۲/ ۵۱۷
المواعظ: 11/ ۵2۶

الموافقات فی أصول األحکام: 5/ ۸۳، ۸4؛ ۹/ 
4۶۹؛ 1۰/ ۵۳۱

الموافقه: ۲/ 4۸۹؛ 3/ ۳0۹؛ ۴/ 2۱۵؛ 5/ ۵2۸، 
۵۶2

 ،۵2۶ ،2۳۱ ،۳۸ الکالم: 1/  المواقف فی علم 
 ،۱۷2  ،۱۵0  /3 4۷۵؛   ،۹۶  ،۷۹  /۲ ۵۸۷؛   ،۵۶۹
 ،۱۹۸  ،۱۹۶  /۷ ۵۷۷؛   ،۵۳0  ،24۷  ،24۶  ،۱۷۸

۳۳۶ ،2۹۵ ،2۸۶ ،22۷ ،222 ،2۱0 ،۱۹۹
المواالة: 1/ ۶۸، ۱02، 2۹۵، ۳04، ۳0۸، ۳۱۸، 

۵۱۹ ،۵۱۱ ،۳2۸
الّسنوسیه: 1/  المناقب  القدسّیة فی  المواهب 

24۱
 ،۳۶  /1 المحّمدیه:  بالمنح  دّنیة 

ّ
الل المواهب 

24۳، 2۵۶، 4۶۸، 4۹۹؛ ۲/ ۱0۱، 4۵۹، 4۶۵، 4۶۹؛ 
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 ،۱04  ،۱0۳  ،۶0  ،۵۹  ،2۷  ،2۶  ،24  /۷ ۳۵۵؛   /3
 ،۳۳۸ ،۳۳۷ ،۳2۶ ،2۹۳ ،2۹2 ،2۹۱ ،2۸۸ ،2۶۳

 ،۳۹4  ،۳۹۳  ،۳۹2  ،۳۷۱  ،۳۵۳  ،۳44  ،۳۳۹

 ،۵2۸ ،۵2۵ ،4۹۶ ،4۸۹ ،4۸2 ،4۸0 ،4۳۵ ،۳۹۶

۵۳۳؛ ۸/ ۱۷۳، ۱۷۹؛ ۹/ ۵۱۱، ۵۱۹؛ 11/ ۱۵۳

 /۷ ابی طالب:  فضائل  فی  الواهب  مواهب 

۵۸4 ،۵۸2 ،۵۷۶

المؤتلف و المختلف: 1/ ۱۸۷؛ ۲/ ۱۶0، 2۸4، 

۵۶۳؛ 3/ ۵2۳؛ ۹/ ۱۹۳

مؤّجج األحزان: ۲/ ۵4۸

الموجز )اسعد بن ابوالَفضائل(: 1/ ۱02

الموجز فی فضائل الخلفاء األربعه: 1/ ۶۹، ۷0، 

2۱۸ ،۱02

القربی )شهاب الدین همدانی(: 1/ ۶۳،  موّدة 

۱۱۸، ۱2۱، 2۳۳، ۳۳۷، ۳۵۱، ۳۷۵، 4۶۹، ۶۳۱؛ 

4۵2 ،۹۳ /۲
الموّدة فی القربی )سّید علی خان مشعشعی(: 

4۵۹ /11
الموصلّیة الّثانیه: ۴/ ۳۸0

الموصلّیه: ۴/ ۳۸0

موّضح الّرشاد فی شرح اإلرشاد: 11/ ۵0۶

موّضح أوهام الجمع و الّتفریق: 5/ ۵04

الموضوعات: 3/ 2۱0، 2۱4، 2۱۵، 2۱۸، ۳0۷؛ 

5/ 42۸، 4۶4، 4۸۸، 4۸۹؛ ۷/ ۱۵4
الموّطأ )ابن  وهب(: ۸/ ۳۶۶

 /۸ ۱۶۸، ۱۶۹؛   /۷ 4۹۱؛   /3 )مالک(:  الموّطأ 

 ،2۵۳  ،24۶  ،22۹  ،۱۸0  ،۱۷2  ،۱۶۸  ،۱۵۹  ،۱۵۸

 ،۳۱۷ ،۳۱4 ،۳۱2 ،۳0۸ ،۳02 ،2۸0 ،2۷۳ ،2۵4

۳2۳، ۳24، ۳2۹، ۳۳4، ۳۳۶، ۳۵0، ۳۵4؛ ۹/ 

20۹، 44۱؛ 1۰/ ۶۳، 2۸۵، 2۹۸، ۳۱۹، ۳2۱

الموّفقّیات: ۴/ 2۹2؛ 1۰/ 4۳۷

فات جرجی زیدان الکامله: ۴/ ۳۹۷، 4۹۸
ّ
مؤل

میزان اإلعتدال: 1/ ۷۹، ۱۱۶، ۱2۹، ۱۳4، ۱۳۵، 

 ،۶۵۳ ،۶۳۸ ،۳۱۵ ،2۸۷ ،2۸۵ ،2۱۹ ،۱۳۸ ،۱۳۶

۶۵۵، ۶۶2؛ 3/ ۳0۶؛ ۴/ ۵۸، 2۸۵، ۳۸۵، ۳۸۸، 

 ،4۵0  ،4۳۷  ،40۹  ،۳۹4  ،۳2۶  ،۱2۵  /۷ ۵۷۳؛ 

4۵2، 4۵۳، 4۵۷، 4۶۷؛ ۸/ ۱۹، 4۸، ۵۹، ۷۷، 

 ،24۹ ،222 ،۱۵0  ،۱۳۹ ،۱۳۷ ،۸۸ ،۸۵ ،۸۱ ،۸0

 ،۱۳۵  ،۱۳۳  ،۱۳۱  /11 424؛   ،۸4  /۹ ۳0۱؛   ،2۵0

۳۳۵ ،۳۳۱ ،۱۳۹ ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۳۶

المیزان: 11/ 22۱

الّناسخ و المنسوخ: 3/ 2۵۹؛ ۸/ ۳2۸

الّناصحة المشیرة بترک اإلعتراض علی الّسیره: 

۶۱4 /5
الّناصریه: ۴/ ۳۷۹

نامۀ دانشوران: ۴/ 4۶۷

رر و نزهة األدب: 1/ 2۷۶؛ ۷/ ۱۱۷
ُ

نثر الّد

لی فی شرح نظم األمالی: 1/ ۳۹، 2۶۶؛ 
ّ

الإل نثر 

3/ 24۸؛ ۷/ ۳۳۸
نجاة المؤمنین: 1/ ۵2۳، ۵24

نجم المهتدّی و رجم المقتدی: 5/ ۱۳0

الّنجوم الّزاهره: ۹/ 20۶؛ 1۰/ ۳4۶؛ 11/ ۱۱۶

 ،۳۸2 ،۳۷۷ ،۳۷۶ ،۳۷2  /11 الّسماء:  نجوم 

۵40 ،۵۳۹ ،۵2۷ ،۵0۹ ،44۱ ،۳۸4
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الّنجوم و المنّجمون: ۴/ ۳۸0

ُنَخب المناقب: 1/ ۵2، ۵۳، ۵4، ۵۶، ۶۱، ۶۵، 

2۷4 ،۹۹ ،۹۵ ،۸۷ ،۷4 ،۷۳ ،۷2

الّنخبه: 11/ ۳20، ۵2۷

ندیم الفرید: 1/ 204، ۳۶2

۳۸۵؛  ۳۸0، ۳۸۱؛ ۸/  الّتخاصم: 3/  و  الّنزاع 

40 /11

اهل البیت  مناقب  من  صّح  بما  األبرار  ُنُزل 

األطهار: 1/ ۵2، ۵۶، ۵۹، ۶0، ۶۷، ۷۱، ۷۳، ۸۷، 

 ،2۵۷  ،۱22  ،۱20  ،۱۱۷  ،۱۱۵  ،۱۱۳  ،۱۱۱  ،۹۸  ،۹۵

 ،2۷۵ ،2۷2 ،2۱۶ ۸۳؛ 3/  ۳0۷، 4۷0، ۵۱۳؛ ۲/ 

 ،۳2۱  ،۳۱۵  ،۳۱۳  ،۳۱0  ،۳0۹  ،۳0۸  ،۳0۷  ،۳0۳

۳22، ۳24، ۳2۷، ۳2۸؛ ۹/ 4۷0؛ 11/ ۳۳

نزهة األسماع فی حکم اإلجماع: 11/ 4۹۱

 /۴ ۵۱۸؛   /۲ األدباء:  طبقات  فی  االلّباء  نزهة 

۱2۸ ،۷۵

نزهة الجلیس: 11/ 4۳۵

نزهة الخواطر: 1/ 2۵۸؛ ۹/ 4۷0

 ،۶۵۸  ،4۱2  ،24۸  ،2۳۸  /1 المجالس:  ُنزَهة 

۶۶0، ۶۶۱؛ ۲/ ۹0، ۹۹، 4۵۳، 4۶۸، 4۷۵، 4۷۸، 

4۸0، 4۸2؛ 3/ 22، ۳۵، ۳۶، ۳۹، 4۶، 4۷، ۱۸4، 

۱۸۷، ۳۶۳، ۵۳۱؛ ۴/ ۵۵۹؛ ۷/ ۳0۸، ۳۱۵، ۳4۱، 

 ،4۱۱ ،۳۸۹ ،۳۶۶ ،۳۵۸ ،۳۵۷ ،۳۵۵ ،۳۵2 ،۳۵۱

440، ۵۵۶؛ ۹/ ۳۸۹؛ 1۰/ 20۷، 20۹، 2۱0؛ 11/ ۱۸۵، 

۱۸۶

نزول القرآن: ۷/ 24

نسمة الّسحر فیمن تشّیع و شعر: 3/ ۵۵، ۹۸، 

۱0۵، ۵۱0، ۵۱۱، ۵44، ۵۵۵، ۵۶4، ۵۶۶؛ ۴/ ۳4۸؛ 

5/ ۶04، ۶0۸، ۶۱2، ۶۱۳، ۶۱۶، ۶۳0، ۶۵0، ۶۵۳؛ 
 ،4۶۳ ،4۶2 ،44۸ ،44۷ ،44۵ ،۳۸0 ،۳۷2 /11

۵۷2 ،۵0۸ ،۵00

نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض: 1/ 

2۵۳؛ ۲/ 424؛ 3/ 2۱۱، 2۸۶، 2۹0، 44۸؛ 5/ 24، 

۱4۹، ۱۵۷، ۱۶2، ۱۷۸، 200، 20۱، 22۹؛ 1۰/ ۵2۳، 

۵۸۶؛ 11/ ۱۶۹، 2۷0

مین فی إحیاء األبوین: 3/ 20۷؛ ۸/ ۳۸
َ
نشر العل

الّنشر و الّطی: 1/ 4۵4

 ،۵۶۱  ،۵۶0  /3 ۵۶4؛   /۲ المحاضره:  نشوار 

۵۶۷ ،۵۶۵ ،۵۶۳

نشوة الّسکران: 3/ ۱۱0

نشوة الّسالفة و محّل االضافه: 11/ ۵0۹، ۵42، 

۵۷0 ،۵۵۱ ،۵4۳

 ،۸۱  /1۰ معاویه:  ی 
ّ
یتول لمن  الکافیة  الّنصائح 

۵۷۸ ،4۳۶

 ،۳۳۵  ،۳۳۳  ،۳۳۱  /5 20۷؛   /۲ الّرایه:  نصب 

 ،40۶  ،۳۸2  ،۳۸0  ،۳۷۸  ،۳۶4  ،۳۵۹  ،۳۵0  ،۳4۱

4۱۵، 4۱۷؛ ۹/ 442؛ 1۰/ ۸4، ۱2۶، 2۸۳، ۳04، ۳0۵، 

44۵ ،444 ،42۳ ،۳۳2 ،۳۱4 ،۳۱۳ ،۳۱2 ،۳0۶

نصر الّروایه: ۴/ ۳۸0

د العترة فی حرب البصره: ۲/ ۷4 النصرة لسِیّ

نضد اإلیضاح: 11/ ۵2۷

نظاره انتقام: ۲/ ۵2۳

 /11 ۵22؛   /۲ الرجال:  احوال  فی  األقوال  نظام 

۳4۵ ،۳۳۶
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نظم الحساب: 11/ ۳۹4

نظم خالصة الحساب: 11/ ۳۹4

نظــم درر الّســمطین فــی فضائــل المصطفــی و 

المرتضــی و البتــول و الّســبطین: 1/ ۵۷، 2۳۱، ۳۵۹، 

 /3 ۷2؛   ،۶2  /۲ ۶۳2؛   ،4۶۸  ،4۶۷  ،4۵۹  ،40۹

۳۳۶ ،2۶  /۷ 4۶2؛   /۴ ۱۹2، 24۶، 2۷۶، 2۸0؛ 

نظم زبدة األصول )سّید میرزا قوام الّدین محّمد 

حسینی سیفی(: 11/ ۳۹۷

صالح  بن  احمد  )شیخ  األصول  زبدة  نظم 

بحرانی(: 11/ ۳۹۷

بن  بغدادی  اسداهلل  )شیخ  األصول  زبدة  نظم 

حاج اسماعیل دزفولی(: 11/ ۳۹۶

الّنظیف من الّسخیف: ۴/ ۱4۸

نغمة األغان فی عشرة اإلخوان: 11/ ۵0۶

نفثة المصدور: 5/ ۵۹۳

نفح الّطیب: 3/ 2۱؛ ۴/ 4۷۷؛ 11/ ۳20، ۵4۳

َزینی  احمد  الّسّید  مناقب  فی  الّرحمان  َنفحة 

َدْحالن: 1/ 2۶۵

نفی الّتشبیه: ۴/ ۷۶

نقائض جریر و األخطل: ۲/ ۵۱۶

نقد الرجال: ۴/ ۵۸، ۷4؛ 5/ ۵۹۱؛ 11/ ۳۷2

نقد الّشعر: 3/ ۵04

 ،۱۱۵ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۱۱2 العلماء: ۸/  و  العلم  نقد 

۱22 ،۱20 ،۱۱۸

 ،242  ،۱۶۶  /3 42۳؛   /۲ العثمانیه:  نقض 

۳۶0 ،۳44

نقض العروض: ۴/ ۷۷

النقض علی ابن  جّنی فی الحکایة و المحکی: 

۳۸0 /۴
نقض مقالة ابن   َعدّی فیما الیتناهی: ۴/ ۳۸۱

نکاح أمیرالمؤمنین ابنته من عمر: ۴/ ۳۸۱

ُنَکت البیان: 11/ 44۹، 4۵۷

َکت العصریة فی أخبار الوزراء المصریه: ۴/  الّنُ

۵۹2 ،۵۸۹ ،۵۷۸ ،۵4۷ ،۵24 ،۵2۳ ،4۹۹ ،4۹۸

ُنَکت النهایه: 3/ 4۵۸

ُنَکت الهمیان: ۴/ ۵۵2، ۵۵۸

َکت و العیون: 3/ 24۳ الّنُ

نهایة األرب فی فنون األدب: 1/ ۳۵، 4۷۹؛ ۲/ 

 /۴ ۵4۳؛   ،۵۳۷  ،۵۱۹  ،۵0۹  ،۱0۱  ،۱00  /3 ۵۵۷؛ 

4۳، ۱2۹، ۱۸0، ۱۸۱، ۱۸۸، 4۷۶، 4۷۷؛ ۹/ ۵۶۸؛ 

۵۱۸ ،4۹۵ ،2۳2 /1۰
علی  الّرّد  فی  الّتمویة  إزهاق  فی  الّتنویة  نهایة 

نشوان: 11/ ۳0۱

نهایة الّطلب: ۷/ 4۹۸، ۵0۱، ۵2۷، ۵۳۳، ۵۳4

 ،۵۷۹  ،۵۷۸  ،۵۷0  ،۵۶۹  /1 العقول:  نهایة 

۵۹۱ ،۵۸۶ ،۵۸4

الّنهایة فی غریب الحدیث و األثر: 1/ ۱۶۱، 2۱۹، 

 ،4۸۳  ،4۶۳  ،4۳۵  ،4۳4  ،42۳  ،422  ،24۷

 ،44۸  ،2۸۵  ،۱2۵  /3 ۶2۶؛   ،۶0۳  ،۵۹4  ،۵۸۶

 ،۱44  ،۱4۳  /۶ ۵۷۶؛   ،۵۷۵  /5 4۵۹؛   /۴ 2۹۱؛ 

 /۷ 4۷۶؛   ،4۶۶  ،4۵۸  ،۳0۵  ،۳04  ،24۹  ،24۸

۱۱0، ۱۱۱، ۱۱۹، 2۱۸، 22۶، ۵0۹؛ ۸/ ۱۱4، 2۹۱، ۳۶0، 

۳۶۶، ۳۸۱، 4۷0؛ ۹/ ۱4۱، ۱42، ۱۵۳، 222، 2۳۷، 

۳۸4؛ 1۰/ 22
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 /3 4۸۵؛   ،42۳  /1 طوسی(:  )شیخ  النهایه 

4۵۹؛ 11/ 2۳۹

نهج البالغه: 5/ ۹2، ۵۹2؛ ۶/ ۳۸۵، ۵۶۵؛ ۸/ 

۱4۵، ۳۷0، ۳۷۱، ۳۹۶، 402، 40۳، 442، 4۶4؛ 

 ،۱2۶ ،۱2۵ ،۱24 ،۱2۱ ،۱۱۸ ،۱۱۷ ،۷۳ ،۷2 ،۷۱ /۹

۱2۷، ۱۵2، ۱۷۱، ۱۷2، 240، 4۸2، ۵۷۳؛ 1۰/ 4۳، 

 ،424 ،2۳۳ ،2۳2 ،2۳۱ ،2۳0 ،22۹ ،22۷ ،۹۸ ،۵0

42۶، 4۶2، 4۶۳، 4۸۵، 4۹۵، 4۹۷، 4۹۸، 4۹۹؛ 

 ،۵42  ،۵۳۹  ،4۸2  ،4۸۱  ،4۵۹  ،۳2۷  ،۳۹  /11

۵44

کشف الّصدق: 1/ 4۹۸؛ ۶/ 44،  نهج الحق و 

۹۹

نهج الّسبیل: ۴/ ۷۷، ۱0۳، ۱0۶

نهج العباره: ۴/ 444

الّنهج القویم فی کالم أمیرالمؤمنین: 11/ 4۵۹

الّنهر: 3/ 2۱۷، 2۱۸

نهیة الّنهایه: 5/ ۵۹2

 ،۱۵4  /3 ۵۱۳؛   ،۱۹۳  ،۷۱  /1 األصول:  نوادر 

2۶۷؛ 5/ ۱۱۷؛ ۷/ ۱۳4، ۳۱۵، ۳۳۵، ۳۷۵، 40۸، 

4۷2؛ ۸/ ۱04، ۱0۸، ۱۱۶، ۱۵۱؛ 1۰/ ۵۹، ۶۸

الّنوادر: ۹/ ۱۶4

نواقض الّروافض: 1/ 24۷، 2۵4، ۵0۹، ۶0۳؛ 3/ 

۳04

نور األبصار فی اخذ الّثار: ۲/ ۵2۳

نور األبصار فی مناقب آل بیت الّنبّی المختار: 1/ 

 ،۵۷2 ،۵۵2 ،۵۱۵ ،4۸4 ،4۱4 ،2۶۵ ،2۶۱ ،2۳۸

۵۸۵؛ ۲/ ۳۹، ۹0، ۹۷، ۱0۱، ۱0۳، ۱0۹، ۱۵۸، ۱۸۹، 

20۸، 2۵۶، ۳۶۶، 4۶۱، 4۶۵، 4۷۱، ۵4۶، ۵۵0؛ 

 ،۵۵۹  /۴ ۳۶۳؛   ،24۷  ،2۱۹  ،۵4  ،4۱  ،۳۹  /3
۵۷۵؛ 5/ ۶۳۸؛ ۶/ 42، ۱۵۵، 20۹، ۵04، ۵۱۵؛ ۷/ 

۳0۸؛ ۸/ ۱۳۶، ۱44؛ ۹/ ۳۸۹

الّنور الّساری: 1/ ۵۷2، ۵۹۵؛ ۷/ ۳۳۸

الّنور الّسافر: 1/ 242، 24۳، 244، 24۵، 24۷؛ 

5/ ۳0۷؛ 11/ 2۸۶، 2۸۷، 2۸۹، 2۹0، 2۹۱
نور العین فی مدفن رأس الحسین؟ع؟: 5/ 2۸۶

نور العین: ۲/ ۵2۳
نور الکریمتین: ۶/ ۱0۷
الّنور المبین: 11/ 4۵۷

نوُر حدقة البدیع: 11/ ۳20
الّنّیات فی العبادات: 5/ ۵۹۳

نیل االبتهاج: 5/ ۵۵، ۱۱4، ۱2۹؛ 11/ 2۸۵
نیل األوطار: 1/ 2۶۳؛ 5/ ۱4۵، ۱4۹، ۱۵0، ۱۵2، 
 ،۱۱۵  ،۱۱۳  ،۱۱2  /۸ ۱۸0؛   ،۱۶۱  ،۱۵۸  ،۱۵۵  ،۱۵4
 ،۱۷۶ ،۱۶۳ ،۱۶۱ ،۱2۹ ،۱2۸ ،۱22 ،۱2۱ ،۱۱۸ ،۱۱۷
 ،2۶0  ،2۵۵  ،2۵2  ،2۳۵  ،2۳0  ،20۱  ،۱۸۵  ،۱۸2
 ،۳۱2 ،۳0۹ ،۳0۸ ،2۸۸ ،2۸۶ ،2۶۹ ،2۶۸ ،2۶۷
 ،442  ،44۱  ،۱۱4  /۹ ۳۳2؛   ،۳2۸  ،۳2۷  ،۳24
 ،۳00  ،2۹۸  ،۱2۶  /1۰ ۵4۶؛   ،4۸4  ،44۷  ،44۳
۳04، ۳0۹، ۳۱0، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳20؛ 11/ 2۳0، 2۳۱، 

2۳۷

هاشمّیات: 1/ 2۶۸، 2۶۹

ق بابی تّمام: ۲/ ۵۱۷
ّ
هبة االّیام فیما یتعل

هدایة األبرار: 11/ 4۳۸

هدایة األّمة إلی أحکام األئّمه: 11/ 4۹2

هدایة الّراغبین إلی مذهب اهل البیت الّطاهرین: 

۳00 /11
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هدایة السعداء: 1/ 2۳۷، 40۹، ۶4۵، ۶4۶؛ ۶/ 

۹۸

هدایة العقول إلی غایة الّسؤول: 1/ ۵0، 2۵2، ۵0۹

هدایة الُمرتاب فی فضائل األصحاب: 1/ 2۶4؛ 

۲/ ۶4؛ 3/ ۵۳۱؛ ۷/ 2۹۵
الهدایه: 3/ 4۵۸؛ 5/ ۱۶2

الهدی إلی دین المصطفی: 3/ 2۹

هدیة االحباب: ۴/ ۵۸، ۳۸۷؛ 11/ ۳۷2

الهمزّیة فی مدح خیر البریه: 1/ ۵00

َهواتف الجان: ۶/ ۶2

الواحدة فی مناقب العرب و مثالبها: ۲/ ۵۶۳

الوافی بالوفیات: 1/ 204، 2۱4؛ ۲/ 4۱۸، ۵4۳؛ 

 ،۵۳۹ ،۸0 ،۵۸ ،۵2  /۴ ۵۳2، ۵۳۳، ۵۳۸؛   /3
۵۶۵، ۵۷۵؛ 5/ ۶۳۸؛ ۶/ ۶۶، ۶۸، ۷۸؛ ۸/ 4۳2

الوافیه: 11/ ۵۶۶
الواهیات: 5/ 4۸۷، ۵02؛ ۷/ ۱2۵

الوجیز: 1/ 20۹
الوجیزة فی الغیبه: ۴/ ۳۸0

الوزراء و الُکّتاب: ۲/ 2۷۵؛ ۴/ ۷۷
طه: ۴/ 2۵۶، 2۵۷

ّ
الوساطة بین الّزناة و الال

الوساطة بین المتنّبی و خصومه فی شعره: ۴/ 
۷۸

 ،4۹0  /11 ۶۸۱؛   /5 ۳4۳؛   /۲ الّشیعه:  وسائل 
4۹2

الوسائل إلی مسامرة األوائل: 1/ 2۷۸؛ ۴/ ۳۸۶؛ 
۳۱0 /1۰

الوسیط فی تفسیر القرآن المجید: 1/ 20۹، ۵۷0، 
۵۹4، ۶0۳؛ 11/ 4۵۱

وسیلة الفوز و األمان: 11/ ۳۷2، ۳۸۹، ۳۹۹

وسیلة المال فی عّد مناقب اآلل: 1/ ۳0۹، 4۱2، 
4۷0، ۵0۵، ۶4۷؛ ۶/ ۱04، ۵04، ۵0۵؛ ۷/ ۳۳۸؛ 

4۷0 /۹
وسیلة المتعبدین فی سیرة سید المرسلین؟ص؟: 
1/ 2۱۶، 4۶4؛ ۲/ ۹۳، 4۵۳، 4۶۵، 4۸0؛ 3/ ۱2۸، 

۵۳0؛ ۴/ 2۱۶؛ 1۰/ ۱۱۸، ۱۹۷
وسیلة الّنجاه: 1/ 2۶2، 4۷۱؛ ۶/ ۱0۸

الوشاح: ۴/ 4۵۷
 ،4۸0  ،۷  /3 الّشیعه:  عقائد  نقد  فی  الوشیعة 

4۸۱، 4۸۷؛ ۶/ ۱۱۷
وصف العلماء: 11/ ۵2۶

وصول األخیار إلی أصول األخبار: 11/ ۳۳۹
وضع کنونی جهان اسالم: 3/ ۱۹

الوفا فی فضائل المصطفی: 5/ 2۱2، 2۱۸، 220
وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی: 1/ 4۱۸، 4۶۸؛ 
3/ 20۸؛ ۴/ 2۱۶؛ 5/ ۱44، ۱4۷، ۱4۹، ۱۵0، ۱۵۱، 
 ،۱۵۹  ،۱۵۸  ،۱۵۷  ،۱۵۶  ،۱۵۵  ،۱۵4  ،۱۵۳  ،۱۵2
 ،22۵ ،22۳ ،222 ،22۱ ،220 ،2۱۸ ،2۱۵ ،۱۹2 ،۱۷۱
 ،24۵  ،24۳  ،242  ،240  ،2۳0  ،22۸  ،22۷  ،22۶
24۶، ۶۶۵؛ ۶/ ۳۹4؛ ۷/ 2۶۸، 4۳۵؛ ۹/ ۳2۹، 

۳۳2؛ 1۰/ ۵۷؛ 11/ 4۳، ۶۶، ۶۷
وفیات األعالم: ۴/ ۵۸، ۳۸۷؛ 11/ ۳۵2، ۳۷2، 

۳۸۵ ،۳۸4 ،۳۷۶
وفیات األعیان: 1/ ۳۵، ۱۵۷، ۱۶۸، ۱۷4، ۱۸4، 
 ،2۱4 ،2۱۳ ،2۱۱ ،20۹ ،20۶ ،20۵ ،20۱ ،۱۹۳ ،۱۹2
 ،۳۳۳ ،2۸0 ،22۱ ،220 ،2۱۹ ،2۱۸ ،2۱۷ ،2۱۶ ،2۱۵
 ،۵۱۳  ،۵۱2  ،۳۷2  ،۱۵۸  /۲ ۵۵۹؛   ،۵40  ،44۸
 ،4۵2  ،۹2  ،۸۹  ،۵۵  ،۵4  /3 ۵۸۳؛   ،۵۶۱  ،۵۱۸
4۶۱، 4۹۱، ۵۱0، ۵۱۱، ۵۶۶، ۵۸4، ۵۹۶، ۶0۷؛ ۴/ 
 ،۱44 ،۱2۸ ،۱20 ،۶4 ،۵۸ ،۵۷ ،۵2 ،4۹ ،۳۹ ،۱۸
 ،2۶۷  ،2۶4  ،۱۹۵  ،۱۸0  ،۱۷۶  ،۱۵۵  ،۱4۷  ،۱4۵
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 ،۳4۸ ،۳4۵ ،۳2۷ ،۳0۷ ،2۹2 ،2۹0 ،2۸۵ ،2۶۹
 ،4۸2  ،4۸0  ،4۷۹  ،4۷۷  ،4۷۵  ،4۷۳  ،۳۸2
4۹۳، ۵22، ۵۵۱، ۵۵۷، ۵۹2؛ 5/ 2۱، 44، 2۹2، 
۶۳0، ۶۸۱؛ ۶/ ۱۹۷، 202، ۳۱2؛ ۸/ 2۸۷؛ ۹/ ۶00؛ 

2۹۱ ،2۱2 ،204 ،۳۳ /11
وقائع االّیام: ۲/ ۳4۳؛ ۴/ 2۷۸

 /۲ ۳4۷؛   ،۳2۶  ،۱۸۵  ،۱۱۶  /1 صّفین:  وقعة 
 ،2۱4 ،20۷ ،20۳ ،202 ،200  ،۱۳۳ ،۱۳۱ ،۱0۸ ،۹۱
 ،24۹ ،24۶ ،2۳4 ،2۳2 ،2۳۱ ،22۷ ،22۶ ،224
2۵0، 2۵۳، 2۵4، 2۵۵، 2۵۶، 2۵۸، 2۶4، ۵۵۱؛ 
 ،۳42 ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳۳۷ ،۱۹۳ ،۱۵۷ ،۱۵۵ /3
۳4۷، ۳4۸، ۳4۹، ۳۵0، ۳۵۳، ۳۸0؛ ۸/ ۱۳؛ ۹/ 
 ،۱۸۳ ،۱۷۵ ،۱۷4 ،۱۷۱ ،۱2۱ ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۸2 ،۸۱
 ،24۳  ،242  ،24۱  ،2۳۸  ،20۸  ،200  ،۱۸۷  ،۱۸4
24۸، 2۵۳، ۵۵۸، ۵۶۸؛ 1۰/ ۵۱، ۷4، ۹۶، 2۱۳، 
 ،4۶۳ ،44۸ ،444 ،44۳ ،424 ،402 ،2۳۸ ،2۱۸
 ،۵۶2 ،۵40 ،۵2۶ ،۵22 ،۵۱۹ ،4۸۸ ،4۸۵ ،4۶4

۵۶۹؛ 11/ ۱۸۱، ۳۳۱
الوقف و اإلبتداء: ۴/ ۷۷

 ،۳۹۵  ،۳۹2  ،۳۶۶  ،2۷۱  /1 )طبری(:  الوالیه 
4۵۳؛ ۴/ 4۵۹

 ،2۷2  ،۱00  ،۹۸  /1 ابن  عقده(:  )حافظ  الوالیه 
4۵۷

 ،۱۱۱  ،۹۶  ،۵۵  /1 ِسِجستانی(:  )حافظ  الوالیه 
۳۷2؛ ۲/ ۷۱

الوالیه )علّی بن حسن طاطری کوفی(: 1/ 2۷۷
یادداشت هایی بر مفاتیح الّشرائع: 11/ ۵2۶

یادداشتی بر الخالصه: 11/ ۳۳۹
یتیمة الّدهر: 1/ 20۵؛ ۲/ ۵۶۳؛ 3/ ۵۱۸، ۵۳۸، 
 /11 2۱؛   /5 ۵۶0، ۵۶۶، ۵۸4، ۵۹۵، ۶04، ۶0۸؛ 

۵44

الیتیمه: ۴/ 2۶۷
الیقین فی أّن علّیا أمیرالمؤمنین: 1/ ۵۵، 2۷۶؛ 

۵۷4 /۴
ینابیع الموّده: 1/ ۵۶، ۶2، ۶۳، ۶۷، ۶۸، ۹۹، 
 ،۳۳۷ ،۳0۹ ،۳0۸ ،2۸0 ،2۶4 ،۱۱۹ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۱0۵
۳4۱، ۳۵۱، ۳۶2، ۳۸0؛ ۲/ ۶۳، ۶4، ۶۸، ۹2؛ 3/ 
۳۹، 24۷، ۵۷۵؛ ۴/ ۵۷۵؛ 5/ ۶۳۷؛ ۶/ ۹4، ۹۹، 
۱۱0، ۱۱4، ۳۸۵، ۵۱۵؛ ۷/ 24، 2۷، ۳۳۸، ۳۳۹، 

4۳0
الیواقیت و الجواهر: ۷/ ۳۱۵

 یوم الغدیر: 1/ 2۷۵



کســــان
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آقــا بــزرگ تهرانــی رازی: 1/ 2۷۹؛ ۲/ ۳4۳؛ 11/ ۳۵2، 
۵2۷ ،۳۷2

آقا حسین خوانساری: 11/ ۳۹۵، ۵40
آقا محّمد بن آقا عبدالّرحیم نجفی: 11/ ۵۶۳

آقا محّمد بیدآبادی: ۴/ 2۷۹
گوستین کریستا: 3/ ۱۸ آ

کر: 11/ 2۶۹ آلوسی = سید احمد شا
آلوســی بغــدادی = عبدالحمیــد بــن محمــود: 1/ 2۶، 

۳۹
ــن عبــداهلل حســینی =  آلوســی بغــدادی = محمــود ب
شــهاب الدین: 1/ 2۶، ۳۸، ۳۹، ۸۷، ۹۸، ۱۱2، 
 ،۵۳۵ ،۵22 ،۵۱۵ ،402 ،40۱ ،۳۷۹ ،2۶2 ،۱۱۳
۶۳۳؛ ۲/ ۶4، ۹۷؛ 3/ ۱20، ۱۶۸، 24۷، 40۱، 
 ،42۶ ،42۱ ،4۱۸ ،4۱۶ ،4۱۵ ،40۹ ،40۶ ،40۳
42۸، 4۳4، ۵۳0؛ 5/ 2۱۹؛ ۶/ 40، ۱0۹، ۳4۹، 
۳۷4، ۵04، ۵۱0، ۵۱۱، ۵۱2؛ ۷/ 2۷، ۵۵، ۱40، 
۱4۱، 4۷2، 4۸۹؛ ۸/ ۹2، ۹۵، ۱۱2، ۱۱۳، ۱۱4، 
 ،۳۸۵ ،۳۸۳ ،۳۸۱ ،2۹2 ،۱22 ،۱20 ،۱۱۶ ،۱۱۵
 ،۱2۵  ،۱24  /1۰ 4۸؛   ،4۷  ،4۶  ،4۵  /۹ 42۳؛ 

۱۹۶ ،۱2۶
آِمدی = حسن بن بشر: ۲/ 2۸4، ۵۱۳، ۵۱۷، ۵۶۳

آِمدی = عبدالواحد بن محّمد: ۷/ ۳۱۶

ابــان = ابــو ُمَعیــط = جــّد ولیــد: ۲/ ۸۷، 24۸؛ ۷/ 
44۵ ،444 ،42۵ ،420 ،۱۹2  /۸ 20۳، 204؛ 

ابان بن ابی عّیاش: 3/ ۱۹۳
کوفــی: 1/ 2۸۳، 2۹0، ۳00؛ ۲/ ۵۶،  ابــان بــن تغلــب 

۸0؛ 3/ ۱4۵؛ 5/ 2۵۸
ابان بن جعفر = ابو سعید بصری: 5/ ۳۱۳، 442

لب: ۲/ 4۳ ابان بن عّباد بن ُمّطَ
ابــان بــن عثمــان بــن  َعّفــان: ۸/ 2۶۳؛ ۹/ ۱۶۱، ۱۶2، 

4۶۳ ،4۵۸ ،4۵۱ ،424 ،۳۸4 ،۳۶0 ،۱۷۹
ابان بن عمر: ۲/ 44۷

ابان بن فیروز = ابو عّیاش: 5/ ۳۱۳
ابان بن محّمد: ۷/ ۵۶۵

ابان بن محمود: ۷/ ۵4۵، ۵۶۵
ابان بن ولید: ۲/ ۳00، ۳۱4

ابراهیــم )پســر رســول خــدا؟ص؟(: ۲/ ۱۹0؛ ۴/ ۵2۹؛ 
24۱  /۶

ابراهیم ابو اسماعیل اشهلی: 5/ 42۶
ابراهیم أبیاری: ۷/ ۱2۱

ابراهیم انصاری: ۷/ 42۶
 ،2۳0  ،۱۸2  ،۱0۳  /5 شــافعی:  باجــوری  ابراهیــم 

2۶۷  ،24۷
ابراهیم بن ابی حیه: 5/ ۳۱۳

کســــان
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ابراهیم بن ابی سعید ُخْدری: 1۰/ ۱۷۳، ۱۷۵
ابراهیم بن ابی طالب: 1/ ۹0

ابراهیم بن ابی لیث: 5/ ۳۱4
ابراهیم بن ابی یحیی = ابو اسحاق مدنی: 5/ ۳۱4

ابراهیــم بــن احمــد بن محّمــد = طبــری: ۴/ 2۷۱؛ ۶/ 
۸4

بــن  ابراهیــم  بــن  محّمــد  بــن  احمــد  بــن  ابراهیــم 
۱۷۷  /۴ رّســی:  ترجمان الدیــن  بــن  اســماعیل 

ابراهیم بن احمد حّرانی: 5/ ۳۱4
ابراهیم بن احمد ُخزاعی: 5/ 42۸
ابراهیم بن احمد ِعجلی: 5/ ۳۱4

ابراهیم بن ادهم = ابو اسحاق: 5/ ۱0۶
ابراهیم بن اسحاق بن عیسی بغدادی: 5/ ۳۱4

ابراهیم بن اسحاق صّواف: 5/ 400
ف: 11/ 200 َ

ابراهیم بن اسماعیل بن َخل
ابراهیم بن اسماعیل: 1/ ۱2۶، ۳۵۹

ابراهیم بن براء مالک انصاری: 5/ ۳۱4، ۵04
ابراهیم بن بکر شیبانی = ابو اسحاق اعور: 5/ ۳۱4

ابراهیم بن جعفر محمودی: ۷/ 2۳۹
ابراهیم بن جنید: ۷/ ۱۵۷؛ ۸/ ۶4

ابراهیم بن حارث بن خالد تمیمی: ۷/ 44۵
ابراهیــم بــن حّجــاج بــن زیــد ســامی بصــری: 1/ ۱۷0، 

4۶۵
ابراهیم بن حّجاج بن منّبه سهمی: 5/ 4۸۵
ابراهیم بن حسن ابانی = ابو الفضل: ۴/ ۳۸0

 = کــردی  الدیــن  شــهاب  بــن  حســن  بــن  ابراهیــم 
کورانــی شــافعی مدنــی: 3/ ۱۹۹، 200، 2۱۳؛ ۶/ 

۱0۶
ابراهیم بن حسن: 3/ 20۸

ابراهیــم بــن حســین بــن علــی کســائی = ابــو اســحاق 
= ابــن  دیزیــل: 1/ ۱۸۵، ۳2۶، 40۶؛ ۲/ 20۸؛ 3/ 

44۶؛ ۹/ 4۹، ۵0، ۵۵۸
ابراهیــم بــن حمــزه حّرانــی دمشــقی حنفــی: 1/ ۳۷، 

۵۱۱ ،۱0۵
ابراهیم بن حّوات: 5/ ۳۱4
ابراهیم بن حّیان: 3/ 2۱۳

ابراهیــم بــن زکریــا = ابــو اســحاق ِعجلــی بصــری: 5/ 
۳۱۵

ابراهیــم بــن َســِری = َزّجــاج: 1/ 4۳4، ۵۷۷، ۵۹۱؛ 
۴/ 2۷۱؛ ۸/ 4۶

ابراهیــم بــن ســعد: ۲/ 2۹2، ۳۱2؛ 5/ ۹۹؛ ۸/ ۱۱۹، 
۱20

ابراهیم بن سعدان: ۹/ ۵2۶
ــی: ۲/ ۱44، ۱۶0،  ــالل ثقف ــن ه ــعید ب ــن س ــم ب ابراهی

۱۱۹ ۱۷۶؛ 3/ 
ابراهیــم بــن شــیخ علــی بــالدی بحرانــی = ابــو ریــاض: 

۵۶۳ ،۵۵۶ ،۵۵۵ ،4۸۳ ،2۹4 ،۱۳ /11
ابراهیم بن صرمة انصاری: 5/ ۳۱۵

ابراهیم بن عّباس: ۲/ ۵۵۷
ابراهیم بن عبد الرحمان: ۴/ ۹۱؛ ۶/ 4۳۷

ابراهیــم بــن عبدالّصمــد هاشــمی = ابــو اســحاق: 1/ 
 ۳۵2 ،۳۵۱ ،۱۹2

ابراهیم بن عبداهلل = ابو الحسن: 3/ 40۸
می: ۸/ ۹۶ ابراهیم بن عبداهلل بن اّیوب ُمَخِرّ

ابراهیــم بــن عبــداهلل بن حســن بن حســن بــن علی بن 
ابی طالــب: 3/ ۵۵۶

ابراهیم بن عبداهلل بن خالد مّصیصی: 5/ ۳۱۵
ــو  کّجــی بصــری = اب ــن مســلم  ــن عبــداهلل ب ابراهیــم ب

۱۸۷، 4۵۹؛ ۹/ ۵2۷ مســلم: 1/ 
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ابراهیم بن عبداهلل بن هّمام صنعانی: 5/ ۳۱۵
ابراهیم بن عبداهلل سفرقع: 5/ ۳۱۵

ابراهیم بن عبداهلل مخّرمی: 5/ ۳۱۵
ابراهیم بن عبداهلل َوّصابی یمنی شافعی: 1/ ۶2، ۶4، 
 ،2۹۸ ،22۶ ،۱22 ،۱20 ،۱۱۶ ،۱۱2 ،۱۱0 ،۹۵ ،۶۷

۳۱4، ۳۱۷، ۳2۵، ۳۳۶، 40۸، ۶0۹؛ ۶/ ۱02
ابراهیم بن عبدَرّبه: 11/ 2۸0

ابراهیم بن عبدوس = ابو اسحاق: ۲/ ۱۷۹
ابراهیم بن عثمان = ابو اسحاق غّزی: 5/ ۱۱۱

ابراهیــم بــن عثمــان بــن یوســف بــن اّیــوب کاشــغری: 
۳۵۱ ،۶۱ /1

ابراهیم بن عثمان عربی: 5/ 404
ابراهیم بن عدی: ۹/ ۳۱0

ابراهیم بن عربی کنانی: ۹/ ۳۱0، ۳۱۳
ابراهیم بن عقیل بصری: ۸/ ۵۳۵؛ 1۰/ 2۷۱

ابراهیــم بــن علی = کفعمی حارثی عاملــی: ۲/ 4۱۳؛ 
۶/ 44، ۷0؛ 11/ 2۹۳، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳20، 

۳4۵ ،۳2۶ ،۳24 ،۳2۳ ،۳22 ،۳2۱
ابراهیم بن علی آمدی: 5/ ۳۱۵

ابراهیم بن علی بن فرحون مالکی: 5/ 4۳۷
ابراهیــم بــن علــی بــن محّمــد دینــوری: ۷/ 4۹۸، 

۵۳4  ،۵0۱
ابراهیم بن علی بن هرمه: ۷/ ۱۷۸

ابراهیم بن علی شیرازی = ابو اسحاق: 5/ ۱۳۸
ابراهیم بن عمر بصری اموی: ۹/ 4۵2

ابراهیــم بــن عمر بــن ابان بــن عثمــان: ۹/ 424، 4۵۱، 
4۵2

ابراهیم بن عمر حسینی مدنی: 1/ ۳۷۵
ابراهیم بن عیسی زاهد: 11/ ۱۳۵

ابراهیم بن فخرالدین عاملی بازوری: 11/ ۳۷۶
ابراهیم بن فضل اصفهانی = ابو منصور: 5/ ۳۱۵

ابراهیم بن مالک اشتر: ۲/ ۵24
ابراهیم بن مجّشر = ابو اسحاق بغدادی: 5/ ۳۱۶

ابراهیم بن محّمد = ابو الطّیب عّطار: 5/ ۱0۸
وئــی ُجَوینــی = ابو اســحاق:  ابراهیــم بــن محّمــد = حّمُ
1/ ۳۶، 22۷، 2۸۸، ۳۹۸، ۶0۹؛ ۲/ ۶2، ۷۹، 
 ،۱0۶  ،۱04  ،۱02  ،۱0۱  ،۹۸  ،۹۶  ،۹۳  ،۸4  ،۸۳
2۷4، 2۷۵، ۵۳۸؛ 3/ ۱۷۱، ۱۸۸، 20۵، 24۵، 
 ،۳0۸  ،2۸۳  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۷۳  ،2۷۱  ،2۶2
۳22، ۳۳۸، ۳4۱، ۳4۵، ۵۳0، ۵۷۵؛ ۴/ ۹۹، 
4۶0، 4۶2، ۵۶۷، ۵۶۹، ۵۷4؛ ۶/ ۹۶؛ ۷/ 2۶، 

۳۵۱؛۸/ ۱44؛ ۹/ 4۶۹
ابراهیم بن محّمد آمدی: 5/ 42۶

ابراهیم بن محّمد بن احمد قرمیسینی: 1۰/ ۱42
ــحاق: 1۰/  ــو اس ــفیان = اب ــن س ــد ب ــن محّم ــم ب ابراهی

۱۶۱
ابراهیم بن محّمد بن  َطلحه: ۸/ 4۳۶

 = حمــزه  ابــن   = محّمــد  بــن  محّمــد  بــن  ابراهیــم 
کمال الدیــن حنفــی حّرانــی دمشــی: 1/ ۶۵، ۸۹، 

۹0
ابراهیم بن محّمد بن منتشر: 1۰/ ۱02

ابراهیم بن محّمد بن میمون: 1/ ۳۷2
ابراهیم بن محّمد تقی: ۲/ ۵2۳

ــو اســحاق: ۲/  کوفــی = اب ابراهیــم بــن محّمــد ثقفــی 
۵۱۵ ۱20، ۵22؛ 3/ 

ابراهیم بن محّمد حضرمی اشبیلی: ۲/ ۵۱۵
ابــو  کوفــی =  بــن محّمــد خّطابــی عمــری  ابراهیــم 

۱0۸  /5 اســحاق: 
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ابراهیم بن محّمد شیرازی = ابو اسحاق: 5/ ۱۶2
ابراهیم بن محّمد عامی: 1/ ۶۵2

ابراهیم بن محّمد عکاشی: 5/ ۳۱۶
ابراهیم بن مختار: 3/ ۳۱0

ــْبَرخیتی مصــری  ــة = َش ــن عطّی ــن مرعــی ب ابراهیــم ب
مالکــی: 1/ 2۵۵

ابراهیم بن مسعود: ۸/ ۱2۱
ابراهیــم بــن ُمنــذر بــن عبــداهلل ِحزامــی = ابــو اســحاق 

مدنــی: 1/ ۱۷۳، ۵۳0؛ 11/ ۱۳۶
ابراهیم بن منقوش َزبیدی: 5/ ۳۱۶، ۵0۸

ــی = ابــو اســحاق بصــری: 5/ 
ّ
ابراهیــم بــن مهــدی ُابل

۳۱۶
ابراهیم بن مهدی: ۲/ ۵۷0، ۵۷۱
ابراهیم بن موسی کاظم: 3/ 404

خمی شاطبی: 5/ ۸۳
َ
ابراهیم بن موسی ل

ابراهیم بن موسی: ۹/ ۵۳0
ــن مــوال کاشــف الدین محّمــد یــزدی: 11/  ابراهیــم ب

۳2۸
ب: 5/ ۳۱۶

ّ
ابراهیم بن نافع جال

ابراهیم بن نائلة اصفهانی: 3/ ۳۱۳
ابراهیم بن نجیح = ابو القاسم کوفی: 5/ ۱0۸

ابراهیم بن هاشم عبدی: ۲/ ۳۶0
ابراهیم بن هدبه = ابو هدبة بصری: 5/ ۳۱۶

ابراهیم بن هراسة شیبانی کوفی: 5/ ۳۱۷
ابراهیــم بــن هشــام بــن اســماعیل بــن هشــام مخزومی 

قرشــی: ۶/ 2۸۷
ابراهیم بن هشام غّسانی: 5/ ۳۱۷

ابراهیم بن ولید بن حّماد: 1/ 4۵۷، 4۶۱، 4۶4
ابراهیم بن ولید: ۲/ 40۹

ابراهیم بن یحیی بن ُزَهیر مصری: 5/ ۳۱۷
ابراهیم بن یزید کوفی: 3/ ۱4۵

ابراهیم بن یَسع مّکی: 1/ ۱۱۶
جوزجانــی   = اســحاق  بــن  یعقــوب  بــن  ابراهیــم 
ســعدی: 1/ ۱۳۵؛ ۷/ 40۹، 42۸، 44۹، 4۵۵، 
4۵۹، 4۶۸؛ ۹/ ۳0۳، 4۵4، 4۹۷، ۵۳0، ۵۳4، 
 /11 20۷؛   ،۱۸0  ،۱۷۶  ،۱4۷  /1۰ ۵44؛   ،۵۳۶

۱۵۸  ،۱4۵  ،۱۳۶
بغــدادی  مــؤّدب  محّمــد  بــن  یونــس  بــن  ابراهیــم 

۱۸۸  /1 َطَرُطوســی: 
ابراهیم تیمی: ۶/ ۱۵۵؛ ۷/ ۱4۵؛ ۸/ 4۵۳

ابراهیم ثقفی: 11/ 4۷،4۹، ۵۱
ابراهیم حّرانی: 1/ ۵۳۱

ابراهیم حربی: 5/ 2۹۱، ۳00؛ ۶/ 2۸۷
ابراهیم حنبلی: ۷/ ۵2۷
ابراهیم حنفی: ۷/ ۵۳۳

ابراهیم خراسانی: 11/ ۷، 2۱0
ابراهیم خوئی: ۴/ 2۷۹

ابراهیم سعدی: 5/ ۳۵۳
ابراهیم ُعَبیدی مالکی: 3/ 44۱؛ 5/ 42۱؛ ۷/ ۵۵، 
 ،420 ،4۱۸ ،4۱۷ ،4۱۳ ،۳۶۸ ،۳۶۱ ،۳4۱ ،۳۱4

42۷؛ ۸/ ۸4
ابراهیم قطیفی: ۲/ ۷۷؛ ۷/ ۱۱۵

ابراهیم کوفی تابعی = ابو عمران: ۶/ ۳۸۱
ابراهیم مجاب: ۴/ ۳0۸

ابراهیم ملحم اسود: ۴/ ۳4۵
ابراهیم مهاجر مدنی: 5/ ۳۱۶

ابراهیــم نبــی؟ع؟: 1/ 2۸۹، ۵۸4؛ ۲/ ۱۸2، ۱۸۶، 
۳۸4، 4۵۶، 4۵۷، 4۶0، 4۶۷، ۵2۸؛ ۴/ ۱۷۸، 
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 ،2۸۸  ،2۱۶  ،۶۳  /۶ ۵۱۶؛   ،40۱  ،20۵  ،۱۹۹
۳۶۶، ۵2۱، ۵۳۷، ۵۶۳، ۵۶4؛ ۷/ ۳4، 4۸، 
 ،۳4۹ ،۳4۸ ،۳4۷ ،2۷۱ ،۱۸2 ،۱۷۳ ،۱۷۱ ،۹۹
۶۳؛  ۳۹2، 4۱۷، 4۳۶، ۵0۹، ۵۵0، ۵۵4؛ ۸/ 

۹/ ۵4۱؛ 11/ ۱۷۵، ۱۷۶، ۳۵۸، 4۸۵
 ،۳۸۱  ،۱۹4  ،۱۵۸  /۶ ۱۸۹؛   /5 نخعــی:  ابراهیــم 

4۱4  ،۱۷۵  ،۶۷  /1۰ ۳۳۷؛   ،۳۱۱  /۸ 442؛ 
ابراهیم یحیی عاملی: ۴/ 4۶۸

ابرد بن اشرس: 5/ ۳۱۷
ابرش کلبی: ۲/ ۳۱۷

ابرهه: ۷/ ۵0۶
ــات: 1/  ــیطان = حی ــدع = ش ــّره = اج ــو م ــس = اب ابلی
 ،۶2  /۶ ۳۳؛   /۴ ۱2۹؛   ،۱22  ،4۷  /3 ۳۶۸؛ 
 ،۳۷4  ،۳۷۳  ،۳۷2  ،۳۷۱  ،2۳۳  ،۱۹0  ،۱۸۸
۳۸۱، ۳۸2، 4۶4، 4۸۸، ۵۵۷؛ ۸/ ۱۱4، ۱۵2؛ 

۹2 /۹
ابن  ابان قالنسی: 1۰/ ۱۸0

ابن  اَبرز = سید عّزالدین حسن بن علی: ۴/ 2۸2
ابــن  ابــن وســی = احمــد بــن محّمــد بــن علــی ابــو 

۳24  /5 صیرفــی:  عبــداهلل 
ابــن ابــی  ازهــر نحــوی = محّمــد بــن مزیــد/ مرثــد = 

404 ُخزاعــی: 5/  ابوبکــر 
ابن ابی  اصیبعه: ۲/ ۵۱۳

ابــن ابــی  الحدیــد = عبدالحمیــد معتزلــی مدائنــی = 
ابــو حامــد: ۴/ 2۱۶، 2۶۷، 2۷0، 2۷۳، 2۷۵، 
 ،2۹۹  ،2۸۷،2۹۶  ،2۸۵  ،2۷۹  ،2۷۷  ،2۷۶
 ،2۷۷  ،24۱  ،۹2  ،۳0  /5 4۶۱؛   ،4۵۶  ،۳0۷
2۸۸، 2۹0، 4۷۸، 4۵۳، ۶۷0؛ ۸/ 2۱۷، ۳۶۵، 
 ،42۵ ،4۱۳ ،404 ،40۳ ،402 ،40۱ ،۳۸۱ ،۳۶۷

 ،4۵۹  ،444  ،442  ،4۳۱  ،4۳0  ،42۸  ،42۶
 ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۱  /۶ 4۶۳، 4۶4، 4۶۸، 4۷4؛ 
 ،204 ،202 ،۱۹۳ ،۱۸2 ،۱۷۶ ،۱۷4 ،۱۷0 ،۱۵۷
 ،2۸۹ ،2۵۸ ،2۵۱ ،2۳۶ ،2۳۱ ،2۱۳ ،2۱2 ،20۵
 ،4۶۵ ،4۵۹ ،442 ،4۳۷ ،4۱0 ،40۱ ،۳۱4 ،2۹۱
۵0۳، ۵0۹، ۵۱۸؛ ۷/ ۱0۳، ۱0۷، ۱۱0، ۱۱2، ۱۳2، 
 ،4۸0  ،4۷۸  ،4۷۶  ،۳۹۹  ،2۷۵  ،2۶۹  ،۱۶۶

۵۶۵ ،۵44 ،۵42 ،۵۳۵ ،4۸۸ ،4۸2
ابن ابی الحسن عاملی: 11/ ۱۱، ۳4۷، 42۵، 42۶

ابن ابی الکرام جعفری: 3/ 4۱۳
ابن ابی الوفاء بغدادی: ۲/ ۱0۷

ابن ابی اوفی: ۸/ ۱۳۱؛ ۹/ 4۹۳
ابن ابی اویس: ۹/ ۵۷0؛ 1۰/ ۱۸

ابن ابی بدر: ۲/ ۱0۷
ابن ابی ثابت بنانی: 1۰/ ۱42

ابن ابی  جامع: 3/ ۱۱۶؛ ۴/ 2۶۷، ۳۸۶
ابــن ابــی جمــرة َازدی اندلســی = ابو محّمــد: 3/ ۱۷۱؛ 
۶/ ۹۵، 2۷۷، ۳۵۶؛۷/ ۳۱۵، ۳۳۶؛ ۸/ ۱۱۹، 

۱۵۱، ۱۵2، ۱۸۷، 20۵، ۳۶۶؛1۰/ ۱۶۸
ابن ابی  جمیلة عبدی بصری: ۷/ ۱۳4

ابن ابی َجهم: 1۰/ ۷۹
بــن  محمــد  بــن  عبدالرحمــن   = حاتــم  ابــی  ابــن 
ادریــس: 1/ ۹۸، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۹۳، 2۶۷، 
۳۶۹، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸0، ۳۸۱، ۳۸۵؛ ۲/ ۸۸، 
 /3 4۶۶؛   ،4۶4  ،4۶۳  ،42۷  ،424  ،۹۹  ،۹۶
424؛ ۶/ ۱۳4، ۱۳۶، 2۷4، ۳۷2، 4۵4، ۵02، 
۵0۸؛ ۷/ ۱40، ۱۷2؛ ۸/ ۹2، ۱44، ۱۵۸، ۳40، 
 ،4۶2  ،4۵2  ،424  ،4۱۵  ،4۸  ،4۷  /۹ ۳۸0؛ 
 ،4۹۸ ،4۹۶ ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۷4 ،4۶۸ ،4۶۵
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 ،۵4۹ ،۵4۳ ،۵۳4 ،۵2۶ ،۵20 ،۵۱۵ ،۵۱2 ،۵0۱
۵۷0؛ 1۰/ ۱۱۶، ۱22، ۱4۷، ۵۷۹؛ 11/ ۱۳۶، ۱۳۷

ابن ابی  حردان: ۲/ 4۱۳
ابن ابی حسین: ۶/ ۱۹2؛ ۸/ 2۶۹

ابــی َخیَثمــه: 1/ 44۳، ۵۳۷؛ ۶/ 4۹۳؛ ۷/  ابــن 
۱۹4 ،۶۷ ۸۳، ۵۳0؛ 11/   /۹ ۶4 ۳۹۹، 42۸؛ ۸/ 
ابــن ابــی دارم کوفــی = احمــد بــن محّمــد بــن ابــی دام: 

2۸۳ /1
ابــن ابــی داوود: 1/ 2۷2، ۳۵۸، ۵۳۱؛ 5/ ۵۷؛ ۶/ 

4۵۳؛ ۹/ 22، 2۶، ۸۳
ابــن ابــی  دنیــا = عبــداهلل بــن محّمــد قرشــی: 5/ ۱4۱؛ 

۶/ 24۵؛ ۸/ ۱۱2؛۹/ 4۸۶؛ 1۰/ ۱4۳، 2۹0
ابن ابی ذئب: ۹/ 44۳
ابن ابی زائده: ۶/ ۱۶4

ابن ابی زید: 5/ ۱۹2
ابــن ابــی ســبرة قرشــی عامــری مدنــی: ۹/ ۱۶2، ۱۶۳، 

۳0۳
ابــن ابــی ســرح = عبــداهلل بــن ســعد: ۲/ 202، 2۳۷؛ 
 /۹ ۳۹۹، 4۳۱، 4۳2، 4۳۳، 440، 4۶۶؛   /۸
 ،2۳۱  ،224  ،22۱  ،2۱۹  ،2۱2  ،۹4  ،۹۳  ،۳4
 ،۳4۳  ،۳02  ،2۸۹  ،2۸۸  ،2۸۳  ،2۸0  ،2۳۳
۱۱۹  ،۷۷  /11 42۶؛   ،۳۸  /1۰ 40۹؛   ،۳۵0  ،۳4۹

ابن ابی سلیم: 1۰/ 2۱۶
ــن حســین  ــن عبــداهلل ب ــد ب ــی  ســنینه = محّم ــن اب اب

ســامری حنبلــی: 5/ ۱۶۳
ابن ابی شافیز: 11/ ۳۵۵

ابــن ابی  شــافین بحرانــی: 11/ ۱0، 2۹۳، ۳4۷، ۳4۹، 
۳۵۵ ،۳۵۳ ،۳۵2 ،۳۵0

ابن ابی شبانه: ۴/ ۱۵۸؛ ۶/ ۶۶، ۵۳۹؛ ۷/ ۹4

ابن ابی  شحماء عسقالنی کاتب: ۴/ 2۸۵
کوفــی = عبــداهلل بــن محّمــد  ابــن ابــی شــیبۀ َعْبســی 
 ،4۵۶  ،4۵۵  ،۳4۹  ،۳2۸  ،۱۷2  /1 ابوبکــر:   =
4۷۵، 4۸4، ۵۱۸، ۵۳0، ۵4۷؛ 3/ ۱۵4، ۱۸۹، 
 ،۳۷2  ،۳۳۵  ،۳2۷  ،۳0۸  ،2۸۵  ،2۷۸،2۸۱
 ،۵0۱ ،4۱۸ ،۳۸۷ ،۳0۵ ،2۵0 ،۱۹۱ ۳۸۸؛ ۶/ 
۵۱۵؛ ۷/ 24، ۱4۶، 2۳۶؛ ۸/ ۱۱۵، 2۹2، ۳2۵، 

۳40؛ 1۰/ 2۹۷، ۳0۷
کوفــی = عثمــان بــن محّمــد  ابــن ابــی شــیبۀ َعْبســی 
= ابــو الحســن: 1/ ۱۶4، ۱۷4، 4۶2، ۵۱۷، ۵۱۸، 

۵۳0
ابــن ابــی شــیبۀ َعْبســی کوفــی = محّمــد بن عثمــان = 
ابــو جعفــر: 1/ ۹۷، ۱۸۸، ۳۷2، ۳۹۳، ۳۹۹؛ ۲/ 

۷2؛ 5/ 400
ابن ابی شیص: ۲/ ۵۵۵، ۵۶۱
ابن ابی صیف یمانی: 5/ 22۹

ابن ابی طاهر: 1۰/ 2۵۶
ابن ابی طی: 3/ 4۱۶؛ ۴/ ۱02

ابــن ابــی عاصــم = احمــد بن عمــرو = ابوبکر َشــیبانی: 
 ،2۷4  ،۱۸۹ 4۷۵؛3/   /۲ ۱۸۶؛   ،۱۱۶  ،۹۵  /1
2۷۸؛ ۶/ ۵0۱، ۵۱۵؛ ۷/ 2۳۱؛ ۸/ ۱۹0، 2۶۳، 

2۶۸، 2۷0؛ ۹/ ۵۷0
ابن ابی ُعتَبه: 1/ ۵۹

ابن ابی عدی: 1/ ۱۵۶؛ ۷/ ۱۳۷
ابن ابی عمرة انصاری: ۶/ ۳2۷

ابــن ابــی عــون )ابــو عــون(: ۹/ 2۱۹، 2۷0، 2۷۱، 2۷۵، 
۳2۳

کوفــی: 1/  ابــن ابــی َغــَرَزه = احمــد بــن حــاِزم ِغفــاری 
۳02 ،۱۸۵ ،۷۸ ،۵۹
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ابن ابی َغنیه: 1/ ۵۹
ابــن ابــی  فدیــک = محّمــد بــن اســماعیل: 5/ ۱۵۳، 

2۱4؛ ۷/ 42۳، 42۷
ابن ابی فهم: ۲/ ۱0۷

ابن ابی فوارس: 5/ ۳۱۹؛ ۹/ ۵۷0
ابن ابی  کبشه: ۶/ ۳۷۱

ابن ابی کثیر: ۸/ ۵۸
ابــن ابــی لیلــی: 1/ ۵2، ۹۱، ۱۳4، ۱۵2، ۱۷2، ۱۹۹، 
20۶، 220، ۳۱0، ۳۱2، ۳۱۳؛ 3/ ۵۳2؛ 5/ 4۳۳؛ 

۷/ ۱۸2؛ ۸/ ۳۵4
ابن ابی مرثد غنوی: ۷/ 2۸۸

ابن ابی مریم: 5/ 4۹۹؛ ۷/ ۱۵۵؛ ۹/ ۵۳۶
ابن ابی  ُمَعیط: ۲/ ۱۹0، ۱۹۳، 202؛ 1۰/ 2۳۷، 42۶

ابــن ابــی ملیکــه = عبــداهلل بــن ُعَبیــداهلل انصــاری: 
5/ ۹4، 202؛ ۶/ 2۳۷؛ ۷/ ۱4۵، ۳۱۸، ۳۱۹، 

۱4۵ ،2۷  /1۰ ۵0۱؛   /۹ ۳۳۳؛ 
ابن ابی  ناظره: 3/ ۷۵

ابــن ابــی َنجیــح: 1/ ۸۹، ۱4۶؛ ۲/ ۱0۵، 4۸۱؛ ۹/ 
۵۷۳

ابن ابی نصر عیاضی ابو احمد: ۲/ ۱۸0
ابن ابی نصر عیاضی ابو بکر: ۲/ ۱۷۹، ۱۸0

ابن ابی هند: 5/ ۳۶۸
ابن ابی وّضاح بصری: ۸/ 4۷۶

ابن ابی یحیی: ۸/ ۳0۵
ــو  ــن اثیــر جــزری شــافعی = مبــارک بــن محّمــد = اب اب
 ،۹4 244؛ ۶/  2۱۹، 4۶۳؛ 3/  الســعادات: 1/ 

۹ ۱۱۹، ۷۳۳؛ ۸/  ۵0۳؛ ۷/ 
ابــن َاخــَرم = محّمــد بــن عّبــاس بــن اّیــوب: ۸/ ۷۳، 

۷۷
ابن    َاخَرم = محّمد بن َنضر دمشقی: 11/ 22۳

 = یوســف  بــن  یعقــوب  بــن  محّمــد   = َاخــَرم  ابــن 
۱۹۵  ،۸۳  /1 نیشــابوری:  َشــیبانی 

ابن  ادریس: 5/ ۹۳
ابن  آدم: 1/ ۷۳

ابن  اذینة عبدی: ۶/ ۳۶۸
ابن    َاْزَهر: ۸/ 2۵4

ابــن  اســحاق = محّمــد بــن اســحاق بــن یســار: ۲/ 
 /۶ ۳4۹؛   ،۳۳0  ،۳00  ،۱۷۷  /3 424؛   ،۸۸
 ،4۵۷  ،2۸۸  ،2۳۸  /۷ 4۹۸؛   ،40۳  ،2۶۷
4۵۹، 4۶0، 4۷۷، ۵0۹، ۵۱۵؛ ۸/ ۹۵؛ ۹/ 44۶، 

۵2  /11 ۵۳4؛ 
ابن  اسحاق برمکی: 1۰/ 22۳

ابن  اسحاق َسّراج: 1/ ۱۷۹
ابــن  اعرابــی: 1/ ۱۸4؛ 5/ 400؛ ۷/ ۵0۸؛ ۸/ ۱۳0؛ 

۱۱۷  /1۰
ابن اکفانی = عبداهلل بن ابراهیم: 5/ ۱0۷

ابن  الّدیبع: 3/ ۱۵۵
ابن  الّراعی: ۴/ 4۹۱

ابن  الربیع: ۲/ ۷2
ابن  الّرفعه: 5/ 2۶۷

ابــن  الّشــیخ = یوســف بــن محّمــد بلــوی مالکــی = ابــو 
الحّجاج: 1/ ۳۵، 220؛ ۲/ ۶0، ۵۱۳، ۵۱۶، ۶02؛ 

3/ ۱۵4؛ ۶/ ۹4
ابن  الّصیف: ۴/ 4۹۶

ابن  الفتح َازدی: 3/ 2۱4
ابن  اّم مکتوم: ۸/ 202؛ 1۰/ ۷0

ابن  امیرالحاّج: 3/ ۵۹۱
ابــن انبــاری: 1/ ۵۸4؛ ۶/ ۱44، ۳4۵، ۳4۹، 4۳۳، 

4۵4؛ ۹/ 22
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انصــاری  عبــداهلل  بــن  اســماعیل   = ابــن  انماطــی 
۱۵۳  /5 مالکــی: 

ابن  اّیوب: ۲/ 4۷۶، ۵۵۷
ابن  بابک: ۴/ ۸۱

ابــن بابویــه = حســین بــن علی بن حســین بن موســی: 
۳۸۷ ،۷۶ /۴

ابــن بابویــه = علــی بــن حســین بــن موســی: 3/ 4۱۵، 
4۱۷

ابــن بابویــه = محّمــد بــن علــی قمی = شــیخ صــدوق: 
 ،4۱۵  ،۱۵۸  ،۱۱۹  /3 ۳۷۳؛   ،۳۶۱  ،۳42  /۲
4۱۹، 42۵، ۵۱۶، ۵۱۷؛ ۴/ ۷۶، ۳۸۸؛ ۶/ 4۶؛ 
 ،۵۵۸ ،۵۵4 ،۵۵۳ ،۵۵2 ،۵۵۱ ،۱۱۶ ،۵2 /۷

۵۷0 ،۵۶۷ ،۵۶۶ ،۵۶۵ ،۵۶۳ ،۵۶2 ،۵۶0
ابن  بختری: 3/ ۱۵۳

ابن  بدران: ۸/ ۱۳۸؛ 1۰/ ۱42
ابن   ُبَدیل: ۹/ ۳24

ابن  بّراج حلبی: ۴/ ۳۹4
ابن  برهان: 5/ ۳۹۹

ابن  ُبَریده: 1/ ۱۵۷، ۱۵۹
ابن  بریه = محّمد بن هارون هاشمی: 5/ 40۶

ابن  بّسام: ۴/ ۳۸2
ابــن  بشــارۀ خیقانــی غــروی = محّمدعلــی بــن بشــاره: 
۴/ 2۸0؛ 11/ ۱۳، 2۹4، 4۸۳، ۵0۹، ۵4۱، ۵42، 

۵۵۱ ،۵4۵ ،۵4۳
ابن  بشر: ۷/ ۱۷۷

ابن  بشران = محّمد بن احمد = ابو غالب: ۶/ ۹2
ابــن بشــیر = نعمــان بــن بشــیر بــن ســعد انصــاری: ۲/ 

۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۳۶ ،۱۳۳
ابن  بّطال: 3/ 44؛ ۶/ 2۷۹، ۳۳۱؛ ۸/ 4۳۵

ابــن بّطــة = ُعَبیــداهلل بــن محّمــد = ُعکَبــری حنبلــی: 
1/ 20۱؛ ۲/ ۱0۷؛ 5/ ۹۸، ۱۹۱؛ ۶/ ۹2، ۱۱۶

ــی = شــمس 
ّ
ابــن ِبْطریــق = یحیــی بــن حســن حل

الدیــن: 1/ ۶2، ۸۷، 2۹۸، ۳۷۱، ۳۷2، ۵۷0، 
4۳  ،۱۹  /۶ ۷۶؛  ۶0۷؛۲/ 

 ،2۸۸  ،2۷۶  /5 4۶۱؛  ۵22؛3/   /۲ ابــن  بطوطــه: 
2۹۶

ابــن  َبّطــی = محّمــد بــن عبدالباقــی: 1/ ۶۱، ۳۵۱، 
۳۵2

ابــن  بقیــه = محّمــد بــن بقیــه = ابــو طاهــر: ۴/ ۵۶، 
۱۵۶  ،۱۵0  ،۱4۶
ابن  بکروس: ۲/ ۱0۷

ابــن بنــت مطــر الــوّراق = محّمــد بــن ســلیمان بــن 
4۶0 ،۳۹۶ ابــو جعفــر خــّزاز: 5/   = هشــام 
ابن َبیع = ابو عبداهلل بن َبیع: 1/ ۶۳2؛ 3/ 242

ابــن  تــاج القــّراء = علــی بــن ابــی القاســم طوســی: 1/ 
۳۵۱

ابــن  ترکمانــی = ماردینــی = علــی بــن عثمــان بــن 
ابراهیم: 5/ 4۱2؛ ۶/ ۳۸۱؛ ۸/ ۱۶۱، 202، 24۸، 

۳0۵  ،۳0۱  ،2۵0
ابن  تغری بردی: ۶/ ۷۷

ابن  تّمار: ۹/ 4۸۷
ابــن  تیمّیــه = احمــد بــن عبدالحلیــم: 1/ 2۳2، 4۱4، 
4۱۶، 4۳2، 440، 44۱، ۵2۳، ۵۳۱، ۵۳۳؛۲/ 
42۵، 42۷؛ 5/ ۱۸0؛ ۶/ ۱44، 4۸۶، 4۸۷؛ ۷/ 
۹۵، 2۵۸، 2۶2، 2۹۵؛ ۸/ ۶2، ۱۶۶؛ ۹/ 40۶، 

44۷، ۵۷۹؛ 11/ ۱2۶
بــن  بــن عبــداهلل  بــن محّمــد  ج = عبــداهلل 

ّ
ثــال ابــن 

۳۶۵  /5 بختــری: 
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ابــن جابــر اعمــی = محّمــد بــن احمد بن علی هــواری 
مالکی اندلسی: 1/ 2۳۳؛ ۶/ ۶۸، ۵۱۹

ــن  جــارود: 1/ ۵۳، ۱۱4، ۳0۷؛ 5/ 4۳۱؛ ۷/ 42۸؛  اب
۸/ ۱۷0؛ ۹/ 4۷2، 4۹2، ۵0۱، ۵2۶، ۵4۵

ابن  جبیر: ۲/ ۵۶۶؛ 3/ 2۶0؛ 5/ 24۱، 2۷۷، 2۸۸، 
2۹0

ابن  ُجْدعان: 1۰/ 22۱
ابن  جّراح طائی: ۴/ ۳0۶

مّکــی:  عبدالعزیــز  بــن  عبدالملــک   = ابــن  جریــج 
 ،۳۳۹ ،۳۳۶ ،۳2۹ ،۳0۵ ،۳04  /۶ ۳۸۳؛   /1
۳4۹، ۳۵0، ۳۵۱، ۳۸۱، ۵۱0؛ ۶/ ۳2۹، ۳۳۶، 
۳۵0، ۵۱0؛ ۷/ ۱۵۶، 4۵0، 4۷2؛ ۸/ ۱۶2، 2۱۳؛ 

۹/ 4۹۷، 4۹۸، ۶40؛ 1۰/ ۳2۶
ابــن  جــزری = محّمــد بــن محّمــد جــزری دمشــقی 
ُمقــری شــافعی = شــمس الدیــن: 1/ ۵4، ۵۹، 
 ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۱۱۷ ،۱۱۳ ،۱0۱ ،۹۹ ،۸۷ ،۷4 ،۶۵
 ،۳00 ،2۷۷ ،2۳4 ،2۳۳ ،2۳2 ،22۹ ،22۸ ،۱20
۳۱2، ۳۱۵، 2۳۶، 2۷۷، ۳۳۹، 4۹۷؛ 5/ ۱۳۹؛ 

۵۷۱ /۹
ــد:  ــن محّم ــد ب ــن احم ــد ب ــی = محّم کلب ــَزّی  ــن ُج اب
1/ ۳۷۱، ۳۷۳، ۵۶۸، ۵۷۶، ۵۷۷؛ 3/ 24۶؛ 
۶/ ۳4۹، ۳۷۷؛ ۷/ 2۸۹، ۳4۸؛ ۸/ ۱۷، ۱۱4، 

42۳؛ ۹/ 2۱، 4۶، 4۷، 4۸؛1۰/ ۱24
ابن  جعدبه: ۹/ ۱۷2

ب: 1/ ۳۶
ّ

ابن  َجال
ابن  جندب: 5/ ۳۸۹

ابن  جّنی: 1/ ۵۹2؛ 3/ ۵4۸
ابن  جنید: 5/ ۹۹؛ ۷/ 4۵۵؛ 11/ ۹۶

ابن  َجهم: 3/ ۸۸، ۸۹

ابن  جوالیقی: ۲/ ۱0۷
ابــن جــوزی حنبلــی = عبــد الرحمــان بــن علــی = ابــو 
 ،۱۹۷  ،۱۵4  /3 4۹2؛   ،4۶۳  ،2۱۸  /1 الفــرج: 
 ،2۱4  ،2۱۳  ،2۱2  ،2۱۱  ،20۹  ،20۸  ،202  ،۱۹۸
2۱۵، 2۱۸، 244، 24۵، ۳0۸؛ 5/ 2۵؛ ۷/ 2۵، 
 ،2۵۹  ،22۳  ،۱۶2  ،۱۳۸  ،22 ۵02؛1۰/   ،۳۳۶
 ،۱۸4  ،۱۶۹  ،۶2  ،۶۱  /11 ۵۱۳؛   ،40۶  ،۳۹۷
 ،2۱4  ،2۱۳  ،20۳  ،202  ،200  ،۱۹۹  ،۱۹0  ،۱۸۷
 ،2۵0 ،24۹ ،244 ،24۳ ،22۵ ،222 ،2۱۶ ،2۱۵

2۹۱  ،2۵۵  ،2۵2  ،2۵۱
ابن  جوزیه: ۹/ ۵۷۹

ابن  حاتم دمشقی: ۴/ 4۵۱
ابن حاتم شامی: 1/ 2۷۶، 2۸۳

فاســی  بــن محّمــد عبــدری  ابــن حــاّج = محّمــد 
4۶۳  ،4۶۱  /۶ ۱4۳؛   /5 مالکــی: 
ابن حاجب = محّمدبن احمد: 3/ ۸۷

ابن  حارث: ۸/ 4۸۸
ابن   حاِزم: 3/ 20۹؛ ۸/ 2۶۷

ابن  حبابه = علی بن حبابة فرودی: ۴/ ۵۷۹
ابــن  حّبــان = محّمــد بــن حّبــان بــن احمــد: 1/ ۱۹۸، 
44۳، ۵2۹؛ ۲/ ۱۵۹، ۱۷۹، 2۶۷، 2۶۸، 2۶۹؛ 
3/ ۳۶، 2۷۸، 2۹۱، 2۹۳، ۳02؛ ۴/ 4۶0؛ 5/ 
 ،۳4۳  ،۳42  ،۳۳۹  ،۳۳2  ،۳2۵  ،۱۵0  ،۱4۹
 ،۳۷۸ ،۳۷0 ،۳۶2 ،۳۵۷ ،۳۵۵ ،۳۵4 ،۳44
 ،4۱۵  ،40۷  ،۳۹۹  ،۳۹۶  ،۳۸4  ،۳۸2  ،۳۷۹
 ،4۷۶  ،4۷۱  ،4۶۷  ،4۶۵  ،4۵۹  ،4۵۳  ،4۵0
 ،۵۳۶ ،۵۱۹ ،۵0۹ ،۵0۶ ،۵04 ،۵0۱ ،۵00 ،4۸۱
۵۳۸، ۵42، ۵44؛ ۶/ ۱۳۸، ۱4۸، ۱۵0، 2۸2، 
2۸۳، 42۵، 4۳0، 4۶۷، ۵۱0، ۵۱2؛ ۸/ ۱۹، ۸۱، 
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 ،۱۷0 ،۱۵۵ ،۱۵0 ،۱۳۸ ،۱۳۶ ،۱24 ،۹۹ ،۹۶ ،۸۳
222، 22۹، 242، 24۳، 2۷4، ۳0۱، ۳2۷؛ ۷/ 
۱2۸، ۱۵4، ۱۷۵، 40۹، 4۱0، 42۱، 4۵0، 4۵۵؛ 
 ،4۱۶ ،4۱۵ ،۳۷۷ ،۳04 ،۱2۳ ،۸۳ ،۷۸ ،۷ /۹
 ،4۷2  ،4۶۸  ،4۶۵  ،4۶2  ،4۵۳  ،4۵2  ،424
 ،۵2۶ ،۵2۵ ،۵20 ،۵۱2 ،۵0۱ ،4۹۹ ،4۹۶ ،4۸۸
۵2۷، ۵2۸، ۵۳۱، ۵۳4، ۵۳۶، ۵۵0؛ 1۰/ ۱۳۵، 
۱44، ۱4۶، ۱۵0، ۱۸0، ۱۸۳، 2۸۳، ۵44، ۵۸۶؛ 
 ،۱4۹  ،۱4۵  ،۱۳۷  ،۱۳۵  ،۱۳۳  ،۱۳0  ،۸۱  /11

۳۳۵ ،2۳۸ ،2۳۷ ،2۳۶ ،2۳۱ ،۱۵۹
ابن  حبیب: ۲/ ۳24؛ 3/ ۶۶

بــن  احمــد  بــن  حســین   = بغــدادی  ابــن  حّجــاج 
محّمــد: ۴/ ۶، ۱۳، ۸۵، ۱4۱، ۱4۳، ۱44، ۱4۵، 
 ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۳ ،۱۵2 ،۱۵۱ ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱4۶

44۱  /11 2۹0؛   ،2۵۸ ،۱۷۷ ،۱۵۷ ،۱۵۶
ابــن َحَجــر = احمــد بــن علــی بن محّمد = َعْســَقالنی: 
1/ ۶۵، ۸۹، ۹0؛ 3/ ۱0۱، 20۸، 2۱4، 2۱۵، 2۱۹، 
 ،2۹۹  ،2۹0  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۷۵  ،2۶۶  ،2۶۵
 ،۳2۹ ،۳2۸ ،۳۱۹ ،۳۱۷ ،۳۱0 ،۳0۹ ،۳0۸ ،۳0۷
۳۸۹، 4۱۵، 44۱، 44۷، 4۸۷، ۵۶2؛ ۶/ ۹۸، 

۵0۳، ۵0۷، ۵۱4؛ 11/ ۳0۱
ابــن َحَجــر = احمــد بــن محّمــد بــن علــی = َهیَتمــی 

شــافعی: 3/ 20۹، 2۷۵، 2۷۸؛ ۶/ ۱0۱، ۵04
ابــن  حّجــه = تقــی الدیــن ابوبکــر بــن علــی بــن عبــداهلل 

= َحَمــوی: ۴/ 4۶۶؛ ۶/ ۶۹؛ ۷/ ۵۵۶
ابن  حرازم )حرزم(: 11/ 24۷

ابن   ُحَریث: 3/ ۷2
ابــن   حــزم اندلســی = علـــ بــن احــمد بــن ســعید: 1/ 
 ،۱4۵  ،۱44  /3 ۳۸؛   ،۳۷2  ،20۷  /۲ ۵۳۵؛ 

 ،220 ،20۸ ،۱۹۷ ،۱۹۵ ،۱۷۹ ،۱۶۵ ،۱4۸ ،۱4۷
 ،۳2۸  ،۳2۷  ،۳2۶  ،۳0۱  /۶ ۳۹۷؛   /۴ 4۹2؛ 
۳۶0، ۳۶2، ۳۶۸، 4۸۷؛ ۷/ ۱4۸، ۱۵۵، ۱۹2، 
2۵۸، 2۶2، 2۸۷، ۳۱۳، ۳۳۱، ۳۹۵؛ ۸/ 2۳4، 
 ،۳4۷ ،۳44 ،۳40 ،۳۳۷ ،۳2۳ ،2۹۳ ،24۶
۵۳۸؛ ۹/ ۳۶0، 4۱۵؛ 1۰/ ۶0، ۸۳، ۸4، ۱۷۶، 
 ،۳20 ،۳۱۹ ،۳۱۸ ،۳۱۶ ،۳0۵ ،2۹۹ ،2۹۶ ،۱۸0

4۶۶، ۵2۵، ۵4۹، ۵۶4؛ 11/ 2۳2
ابن  حسنویه: 1/ 2۷4

ابن  حشفه: ۹/ 4۶4
ابن  حّصار: 3/ 2۵۸

ابن  حضیری: ۴/ ۱۱۶
ت: 3/ ۱2۱

ْ
ابن  حکم بن َصل

ابــن   حّمــاد = محّمــد بــن ســلمان = ابــو غالــب علــوی 
موســوی: ۴/ 2۵۱

ابــن   حّمــاد عبــدی بصــری = علــی بــن  حّمــاد بــن 
ُعَبیــداهلل بــن  حّمــاد َعــَدوی: 3/ ۵02؛ ۴/ ۱۳، 
 ،2۳۷ ،2۳۵ ،22۹ ،22۸ ،22۷ ،22۶ ،2۱۱ ،۵0
۵۳۹  ،2۵۱  ،24۹  ،24۸  ،24۷  ،24۵  ،244  ،240

ابن  حمدون = حسن بن محّمد: 5/ ۱۱2
ابن  حمله: 5/ 22۶

ابــن حنبــل = احمــد بــن محّمــد: ۲/ ۷۹، ۸۶، ۹۱، 
 ،424  ،2۶۹  ،2۶۷  ،۱۵۹  ،۱۱0  ،۱0۷  ،۱0۶  ،۱0۵
42۵، 4۵۸، 4۶4، 4۶۶، 4۷۳، 4۸۷، 4۹۳؛ 
 ،2۶2 ،2۵2 ،۱۸۷ ،۱۸۱ ،۱۷۹ ،۱۵4 ،۱۳۳  /3
 ،2۹۸  ،2۹۵  ،2۸۵  ،2۸۱  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۷۷
 ،44۷  ،۳۷۱  ،۳۳2  ،۳2۷  ،۳۱۳  ،۳۱2  ،۳0۶
 ،۵0  ،4۷ ،۷  /5 440، 4۵۹؛   /۴ 4۵۶، ۵۷۹؛ 
 ،2۹۶  ،2۹۵  ،22۶  ،۱۶2  ،۱22  ،۱۱۹  ،۷۳  ،۵۸
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 ،۳۹2 ،۳۶۱ ،۳0۳ ،۳0۱ ،۳00 ،2۹۹ ،2۹۸ ،2۹۷
 ،44۱  ،440  ،4۳۹  ،4۳۸  ،4۳۵  ،4۳4  ،400
 ،2۸۵  ،2۸2  ،۱۳2  ،۱04  ،۹0  /۶ 4۵2؛   ،44۸
 ،۳۶۵  ،۳۵۹  ،۳۳۸  ،۳2۷  ،۳۱2  ،۳۱0  ،2۹۹
 ،۱۶۳  ،۱۶2  ،۱۵۱  ،24  /۷ ۵0۱؛   ،4۳0  ،۳۸۷
 ،44۸  ،42۸  ،40۸  ،۳۹0  ،۳۸۷  ،۳۳4  ،24۶
4۶۸؛ ۸/ 4۸، ۸۳، ۸4، ۹۸، ۱0۸، ۱0۹، ۱۱2، 
 ،۱۵۹  ،۱۵۵  ،۱۵0  ،۱4۹  ،۱۳۶  ،۱۳۱  ،۱۱۹  ،۱۱۶
 /۹ ۳0۵؛   ،۳0۱  ،2۸۶  ،24۱  ،240  ،2۳۵  ،۱۶0
۱0۱، 4۱۷، 424، 44۸، 4۵4، 44۹، ۵۸۸؛ 1۰/ 
۱4۷، 20۶، 2۱۹، 220، ۳0۵، ۳0۶، ۳۱۵، ۵۳0؛ 
 ،2۱۶ ،2۱۵ ،2۱4 ،2۱۳ ،۱۹۵ ،۱۹۱ ،۱۶2 ،۱۶0 /11

۳2۶  ،24۱  ،22۵
ابن حنزابه = جعفر بن فضل: ۴/ ۵۳؛ 5/ ۱۱۸

ابن  حنظلیه = ابو جهل: ۷/ ۵00
ابن  حوتکیه: ۶/ ۱۹۱

ابن  َحْوَشب: ۲/ ۵۶۶
ابــن  خالویــه: 1/ ۵۹0؛ 3/ ۵۹0، ۵۹۷، ۶04،  ۶0۵، ۶0۸،  

۶0۹
ابن  خاوند شاه: 1/ 4۵4

ابــن  ِخــراش: 1/ ۱۵۶، ۱۶۷، ۱۶۹، ۱۷۳، ۱۷۸، ۱۸۱؛ 
۶/ 2۸2؛ ۷/ ۳۸۹، ۳۹۵؛ ۸/ 4۵۳؛ ۹/ ۱2۳، 

4۱۸، 4۷۱؛ 1۰/ ۱۷۷
ابــن  خــّراط = عبــد الرحمــان بــن محّمــد بــن ســلیمان 

َحَمــوی شــافعی: ۶/ ۷0
ابــن  خزیمــه: 1/ ۷4، ۱4۹، ۱۹۵، 20۵، ۵2۸، ۵2۹، 
۵۳۱؛ ۴/ 4۶0؛ 5/ ۱44؛ ۶/ 42۳، 4۵۳، ۵0۷، 
۵۱0؛ ۷/ ۵۳2؛ ۸/ ۱۹، ۱۳۶؛ ۹/ 22؛ 1۰/ ۷۱، 

۱۷۸، ۱۷۹؛ 11/ ۱۳۶، ۱۵۸

بغــدادی: ۴/  بــن احمــد  ابــن  خّشــاب = عبــداهلل 
۱20  ،۱۱۹  ،۱۱۸  /۷ 2۸۸؛   ،2۸۷  ،۱4۷

ابن  خطیب سلمانی: 5/ ۳0۵
ابن  خطیب ناصریه: 1/ 2۳۹

ابــن خفــاف = محّمــد بــن حســین بــن ابراهیــم = 
۳۹۳  /5 ۱۹۷؛   /3 وّراق:  ابوبکــر 

ابــن  خلــدون = عبدالرحمــن بــن محّمــد: 1/ ۳۵، 
2۳۵؛ 3/ 4۶۱، 4۷۶؛ ۶/ 44۷؛ ۷/ ۳۹2؛ ۸/ 
۱42؛ ۹/ ۶۷، ۶۸، ۹۵، ۱00، ۱۵۷، 222، 2۵۶، 

۳۸۹ ،۳2۵ ،2۹۷ ،2۸0 ،2۷۵ ،2۶۷ ،2۶۵
فون: 1/ ۱۶4، ۶۵4

ْ
ابن  َخل

ــکان = احمــد بــن محّمد بن ابراهیــم: 1/ ۳۶، 
ّ
ابــن  َخِل

 ،20۵ ،20۱ ،۱۹۳ ،۱۹2 ،۱۸4 ،۱۷4 ،۱۶۸ ،۱۵۷
 2۱۸  ،2۱۷  ،2۱۶  ،2۱4  ،2۱۳  ،2۱۱  ،20۹  ،20۶
 ،۵40 ،44۸ ،۳۳۳ ،2۸0 ،22۳ ،222 ،22۱ ،2۱۹
۵۵۹، ۵۶۵؛ ۲/ ۱۵۸، ۵۶۳؛ 3/ ۵4، ۹2، 4۵2، 
 ،۳00  ،2۹2  ،2۸۸  /5 ۶0۸؛   ،۵۹۶  ،۵۱۱  ،4۶۱
۵۷، ۱4۵، ۱4۷، ۳0۷، 4۷۷، ۵۹2؛   /۴ ۶۳0؛ 

۸/ 2۸۷؛ 11/ 2۱2
ابن  خیرون: 5/ ۳۷۳

ابن  دحیه = عمر بن حسن: 5/ ۳۷۶
ابــن درویــش ُحــوت بیروتــی شــافعی = محّمــد بــن 
محّمــد درویــش: 1/ 2۶4، ۵۱۵؛ 5/ ۱4۵، ۱۵2، 
۱۸2؛ ۶/ ۱۳۸؛ ۷/ ۱2۷، 2۸۳؛ ۸/ ۱۳۸؛ ۹/ 

۵۷۷
یــد = محّمــد بــن حســن: 1/ ۳۹؛ ۲/ ۳0، ۶0،  ابــن  ُدَر
 ،۳۸۳  ،۷۵  /۴ ۵۶2؛   ،۵۳۳  ،۵۱4  /3 ۶2؛ 

2۵4  ،۱۶۶  /۷ ۱۱۵؛   /۶ ۵۱۷؛   ،4۷۷
ابن  دقیق العید: ۶/ ۸۳، ۱۹۷
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ابن  دمنه: ۴/ 4۳۸
ــد  ــو محّم ــی = اب ــن عل ــان ب ــد الرحم ــع = عب ــن  َدیَب اب
 ،۱۸۹  /۲ ۶۵۸؛   ،244  /1 شــافعی:  َشــیبانی 
2۶۷، 2۶۸، ۳۹۳، 4۹۳؛ 3/ ۱۵۵، 20۹؛ 5/ ۹۱، 
۱44، ۱۵۱، 24۸، ۵۵۷، ۵۷۵؛ ۶/ ۱۳۶، ۱۸0، 
 ،۵۵۷  ،24۸  ،۱۵۱  ،۱44  ،۹۱  /5 ۳۸۶؛   ،۳0۳

۱۸2 ۵۱؛ 1۰/  ۱۵۸، ۳2۹؛ ۹/  ۵۷۵؛ ۸/ 
ابــن  دیزیــل = ابراهیــم بــن حســین بــن علــی کســائی = 
ابــو اســحاق: 1/ ۱۸۵، ۳2۶، 40۶؛ ۲/ 20۸؛ 3/ 

44۶؛ ۹/ 4۹، ۵0، ۵۵۸
ابن  دینار: 5/ ۳40؛ ۹/ ۵۳0
ابن  ذی یزن: ۴/ 4۸۷، ۵۱۵

ابن  ذی الحبکه = عبدة بن سعد: ۹/ ۵۹
ــْرَوزی: 1/ ۱۱۶،  ــم َم ــن ابراهی ــه = اســحاق ب ــن  راُهَوی اب
۱۸۶، 2۳۶، 2۹۹؛  ۱4۳، ۱۷4، ۵۱۷، ۵۳0؛ ۶/ 
۷/ ۱۶۳؛۸/ ۳۱۱، ۳۳۷؛ 1۰/ ۱۳۸، 220، 2۸۳؛ 

۱2۷ ،۱2۵ /11
ابن  رائق: ۴/ ۵۳

ابن  رزقویه: 1/ 2۷۳
 ،2۵۱  /۸ ۳42؛   ،۳0۷  ،۳04  ،۱۸۱  /۶ ابــن  رشــد: 
 ،۳۵2  ،۳۱۸  ،۳۱۷  ،۳۱۶  ،۳۱۵  ،2۹2  ،2۹۱
۵۳4  ،۳0۵  ،2۹۳  /1۰ 24۳؛   ،242  /۹ ۳۵4؛ 

 ،۵۶ ،۵۵  /3 4۹۵، ۵۵۱، ۵۵۵؛   /۲ ابــن  رشــیق: 
۱۹۶  /۴ ۵4۸؛   ،۵42

ابن  رواحه: ۲/ 2۵، 2۸، 4۱، ۱۱۱، ۵۵2
ابــن رومــی = علــی بن عّباس بن جریــج: 1/ ۵۶4؛3/ 

۵۳؛ ۴/ ۱۵۵
ابــن زاغونــی = علــی بــن ُعَبیــداهلل بــن نصــر بــن َســِری 

زاغونــی: 1/ 2۱2

فاســی  زاکــور  بــن  قاســم  بــن  محّمــد   = ابــن  زاکــور 
۶۸  /۶ مالکــی: 

ابن  زباله: 1/ 4۱۸، 5/ 4۱۹
ابن  زبریق = اسحاق بن ابراهیم حمصی: 1۰/ ۱۵2

ابــن  زبعــری = عبــداهلل بــن زبعــری ســهمی: ۷/ ۹، 
۱۸  /۸ ۵۵۶؛   ،۵۵۵  ،۵۱۵  ،۵۱4

ابن  زحر: ۷/ 40۸
ابن  زرقویه حارث: 5/ ۳۶۱

ابن  زمره: ۶/ 44۵، 44۶
ابن  زملکانی: 11/ ۱۷۶

ابن  زنجویه: ۷/ 2۶۶
ابن  زنیم: ۹/ ۵۳4

ابن  زهره: ۴/ ۳۸۳، ۳۸۵
ابــن  زوالق = حســن بــن ابراهیــم = ابــو محّمــد مصــری: 

۶۳۷ ،20۱ ،۳4 /1
ابن  زیات: 3/ ۸4

ابــن  زیــاد = ُعَبیــداهلل بــن زیــاد: ۲/ ۳۵۳؛ ۴/ ۱4۳، 
۵۷۵  /۶ ۳۱۸؛ 

ابن  زید: ۸/ ۳42
ابن  ساریه: ۹/ 44۸

ابــن ســاعی بغــدادی = علــی بــن َانجب بــن عثمان = 
خازن: 1/ 2۸۳، ۳۹۸؛ ۲/ ۷2؛ ۴/ 2۷۵

ابن  سالم: 1۰/ ۱۵2
ابن سبع = ابو الّربیع سلیمان َسْبتی: 3/ 20۵، 20۶

ابن  سبعی = احمد بن محّمد احسائی: ۷/ ۶4
ابن ست = محّمد شلبی: 5/ 2۸۵

ابن  سعید مغربی: 3/ ۵۶
ابن  سعید: ۹/ ۵2۹

ابن  سفاری محّدث = یوسف بن ابی نصر دمشقی: 
۱۱4 /5
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ابن  سفیان: ۸/ ۹۸
ابــن  ســّقا واســطی = عبــداهلل بــن محّمــد بــن عثمــان: 

1/ ۸۷؛ ۶/ ۹۱
ابن  سّکرة عّباسی: ۴/ ۱42، ۱۵۱

ابن  سکن: ۹/ 44۸، 4۷2؛ 1۰/ ۱۶۱، ۱۶2
ابن  سکیت: 1/ ۵۸۹؛ ۲/ ۳02؛ 5/ 40۵

ک اسدی = ابو بجیر: ۲/ ۳۹۹، 40۱، ابن َسّما
ک بغــدادی = احمــد بــن حســین بــن احمد  ابــن  َســّما

= ابو الحســن: 1/ 204
ابــن  َســّمان = اســماعیل بــن علــی = ابــو ســعید رازی: 
 ،۶0۹  ،4۷۱  ،4۵۹  ،2۶۷  ،20۷  ،۱۱۸  ،۵۷  /1
 /۶ 2۱۵؛   /۴ ۳0۹؛   ،۱۵2  /3 4۸۹؛   /۲ ۶2۵؛ 

۱2۷  /۹ ۳۶۸؛   ،۱۶۶  ،۱۳۵
ابن  َسُمَره: ۹/ ۵۳۱

ابن  َسْمعانی: 1۰/ ۱4۳
ابــن  ســمعون = محّمــد بــن احمــد واعــظ: 5/ ۹۸، 

۱۱۹  ،۹۹
ابن  َسمین = احمد بن یوسف حلبی: 1/ ۵۷۳
ابن  سنجر نخجوانی: ۲/ ۵۹؛ ۴/ ۱2۸؛ 5/ 24

ابن  سهل: ۸/ 222
ابــن  ســوداء = عبــداهلل بــن ســبا: 3/ ۱4۷، ۱4۸، 400؛ 
۸/ ۵۳4، ۵۳۵، ۵۸0، ۵۸2؛ ۹/ ۳4۱، ۳4۳، 

404 ،۳4۸ ،۳4۳ ،۳۵2 ،۳4۷ ،۳4۵ ،۳44
ابن  سوقه: 5/ 4۶4

ابن  َسیار: 1/ ۱۸2
ابن  سیدالّناس: 1/ 22۸؛ 3/ ۱۷۷، 2۱4، ۳۵۷؛ 5/ 
220؛ ۶/ ۶۶، 4۹۵؛ ۷/ ۱04، ۱42، 2۶۳، 2۸۸، 
۱2۵؛ ۹/  ۳۹4، ۳۹۸، 44۷، 4۶۶، ۵2۸؛ ۸/ 

۵0۸؛ 11/ ۱۶۹

ابــن  ســیدۀ اندلســی = علــی بــن احمــد: 1/ 422، 
۵۱۵  /۲ ۵۹0؛ 

2۹۱، ۳0۱، 40۸؛   /۶ ۹۹، ۳۶۷؛   /۲ ابــن  ســیرین: 
۷/ ۳۵۳؛ ۸/ 24۶، 2۸2؛ ۹/ ۱۶0، 20۹، ۳24، 

2۳۶ ،2۳4 ،20۹ 2۹۶، 2۹۷؛ 11/  ۳۸۷؛ 1۰/ 
ابن  سینا: 3/ ۵4

ابــن  شــاذان = محّمــد بــن احمــد قّمــی فامــی: 1/ 
۵44  /۹ ۵۵4؛  4۸۵؛۷/ 

ابن  شاذویه: 5/ ۳۳۵
ابن  شاس جذامی: ۸/ 2۶2

کر: ۲/ ۳02، ۳۵۸؛ ۴/ 2۶۳، ۵4۸، ۵۵۸؛  ابــن  شــا
۷۸ /۶

ابــن  شــاهین = عمــر بــن احمــد: 1/ ۱۶۶، ۱۶۸، 2۷۳، 
۳04، 44۳؛ ۲/ ۱0۹، 404؛ 3/ 20۱، 20۸، ۵۷۹؛ 
 /۹ ۱۷0؛   /۸ ۱۶4؛   ،۱2۵  /۷ 4۱۹؛   ،2۸2  /۶

4۵4، 4۶۸؛ 1۰/ ۱4۷
ابن  شبل: ۴/ 2۶۳

ابــن  شــّبه: 1/ ۳۵۸، ۳۵۹، 4۱۸؛ ۸/ 2۵2؛ ۹/ ۷۸، 
2۱2 ،۱۵۹

ابــن  شــجری = هبــة  اهلل بــن علــی = ابو الســعادات: ۲/ 
۵۱۶؛ ۷/ ۵۶۱

ابــن  شــحنه حنفــی: ۲/ ۱۸۹؛ 3/ ۱۶2؛ ۴/ ۵22؛ ۶/ 
۳۹4؛ ۷/ ۱0۳، ۱0۷، ۱0۸، ۱4۸، 22۷؛ ۹/ ۱۶4، 

۳۸۹
ابن  شغوب: ۷/ ۱۳۷، ۱۳۹

ابن  َشقیق: 1۰/ 2۷
ابن  شکله: ۲/ ۵۷0

ابــن شــهاب زهــری = محّمــد بــن مســلم: 3/ ۳۵۵؛ 
 /۹ ۳۳۵؛   ،244  ،۱40  /۸ 22۵؛   /۷ ۹۳؛   /5

42۸
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ابن  شهاب َهَمدانی: 1/ ۳۳۷
ابن  شهبه: 5/ ۱۷۵

بــن  محّمــد   = مازندرانــی  ســروی  شهرآشــوب  ابــن 
 ،2۷۵  ،2۷4  ،2۱۵  ،20۳  ،۵2  ،۳۹  /1 علــی: 
 ،4۵  ،۳۶  ،۳۳  /۲ ۵۶4؛   ،۳۷۱  ،2۷۷  ،2۷۶
 ،۱۸۷  ،۱۳2  ،۱۱۷  ،۱0۸  ،۷۶  ،۷۵  ،۵۹  ،۵۷
 ،4۱۶  ،۳۸۱  ،۳۷۵  ،۳۷۳  ،۳0۵  ،2۹0  ،2۸۸
۹۷، ۱0۶، ۱۹۷؛   /3 44۵، ۵4۹، ۵۶۵، ۵۷۹؛ 
 /۷ 4۳، 4۷، ۹۱، ۹2، ۹۳؛   /۶ ۶0، ۵۶۹؛   /۴

2۹  /1۰ 4۹0؛   ،۱۱۸  ،۵۵
ــی شــهیفی: ۶/ 

ّ
ابــن  شــهفیه = علــی بــن حســین حل

۵۳۹
ابن  َشْوذب: ۲/ ۵۶۶

ابن  شوکر: 5/ 4۱۹
 ،2۹4 ،۱2  /11 محّمــد:  ابــو   = صنعــان  ابــن  شــیخ 

4۸2  ،4۸۱  ،۳4۷
ابن  صاعد: ۹/ 4۸۸
ابن  صالح: ۹/ 4۵۹

ابن صباغ شافعی = عبدالّسید بن محّمد: 5/ ۱20
ابــن  َصّبــاغ مالکــی = علــی بــن محّمــد بــن احمــد 
ی مّکــی: 1/ ۳۵، ۶۹، ۷۹، ۹۸، ۱02، 22۳،  َغــِزّ
 ،4۶۷  ،4۵۹  ،40۹  ،۳۸۱  ،۳۷۶  ،2۳۸  ،2۳۱
4۸۶، ۵۵۵، ۵۷۱، ۶0۹؛ 3/ ۵4، 2۷۸، ۵۳0؛ 
۴/ ۵۷4؛ 5/ ۱0۱؛ ۶/ 4۱، ۹۸، ۱۵4، 4۹۶، ۵0۳؛ 

۸۹ /۸
ابن  صقر: 5/ 4۱۹

ابــن صــالح = عثمــان بــن عبــد الرحمــان = ابــو عمــرو: 
۱۷0 ،۱۶۹ /3

ابــن  صوفــی = نجــم الدیــن شــریف ابــو الحســن علــی 

بــن ابــی الغنائــم محّمــد: ۶/ 4۳
ابن  صیاد = هبـة اهلل بن بدر = ابو القاسم: ۴/ ۵۵0

ک: 1/ ۵۳۷؛ 5/ ۹4؛ ۷/ ۳۸۷ ابن  ضّحا
ابــن  ُضَریــس: 1/ ۳۸۷؛ 3/ 2۵۹؛ ۶/ 442، 4۵۱؛ 

2۷  /۸
ابن  طاهر: ۷/ ۱۵۶؛ 5/ ۳22، ۵۳۶؛ ۹/ ۵۱4

ابــن طبــاخ حنبلــی = مبــارک بــن علــی بــن حســین 
بغــدادی: 5/ 44۱

ــو  ــن ابراهیــم = اب ــن احمــد ب ــد ب ــا = محّم ــن طباطب اب
 ،۵۱0 ،۵0۶ ،۵0۳ ،۵0۱ ،244 ،۷  /3 الحســن: 

۵۱۱
ابن  طباطبا اصفهانی: 1/ ۵۶4؛ ۴/ 2۹۵، 2۹۶

ابن طقطقی: ۲/ 2۷۶؛ ۴/ 44۱
ابن  طلحة الّطلحات ُخزاعی: ۲/ 24۶، 24۷

ابــن  طلحــة شــافعی: ۲/ ۶۱، ۸۶، ۹۶، 4۶4، 4۹۳، 
۵40، ۵۵0؛ 3/ ۱۶۹، ۵2۸؛ ۶/ ۵0۸، ۵۱۱

ابن  طوطی واسطی: ۴/ 4۵۱
ابن  طیفور: ۷/ 2۷۵

ابن  ظفر: ۸/ ۳۸۸
ابــن  عابدیــن دمشــقی = شــیخ محّمــد امیــن بن عمر: 

3/ 2۱۷؛ 5/ ۱۸۱، 2۶۶
ابن  عامر بن کریز عبداهلل: 1/ ۳4۸

ابن  عایشه: 1/ ۳۱۶
ابــن  عّبــاس = عبــداهلل بــن عّبــاس: 1/ ۱0۷، ۱۳2، 
 /۶ 244؛   /۴ ۵۱۷؛   ،4۹۷  ،۳4۳  ،۳4۱  ،2۷0
 ،۳40 ،۳2۶ ،۳۱۹ ،۳0۸ ،۳00 ،2۶۳ ،2۳۷ ،۷۹
 ،2۶0  ،2۵۸  ،۱۸۱  ،۱۹  ،۱۸  /۸ 4۸۳؛   ،۳۵۱
۳۳۵، ۳4۷، ۳4۸، 420؛ ۹/ ۵۷، ۱2۷، ۱۳۱، 
۱۵۳، 2۶۱، ۳۵۹، ۵۶2؛ 1۰/ 44، ۶۱، ۶2، ۱0۳، 
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 ،۳۱۷ ،۳۱۶ ،۳۱۵ ،۳۱2 ،2۵2 ،20۷ ،۱۳۹ ،۱2۵
۳2۵، ۳۸0، ۳۸۱، ۳۸۳، ۳۹0، 442؛ 11/ ۳2، 

242 ،۱4۶ ،۱40 ،۱۳۹ ،۱04 ،۳۳
بــن  عبــداهلل  بــن  یوســف   = ُقرُطبــی  ابــن  عبدالَبــّر 
محّمد = ابو عمر: 1/ ۳4، ۵۱، ۵۶، ۵۷، ۵۹، ۶۱، 
 ،442 ،4۳۵ ،۳4۸ ،2۸۶ ،2۶۷ ،20۸ ،۸۳ ،۶۵
44۳، 4۹۱، 4۹۸، ۵۳۷، ۵۵۸؛ ۲/ ۷۹، ۸4، 
 ،۱۹۵  ،۱۸۸  ،۱۷۸  ،۱۵0  ،۱4۳  ،۱۳۱  ،۱۱0  ،۸۶
244، 2۷0، 4۵۵، 4۸۳؛ 3/ ۱۹۱، 2۶۵، 2۷۷، 
 ،۳42  ،۳4۱  ،۳2۶  ،2۹۳  ،2۹۱  ،2۷۹  ،2۷۸
۳4۳، ۳44، ۳4۵، ۳۶2، 4۹2؛ 5/ 2۶4، 4۳۱، 
 ،۱۵۶  ،۱۳۹  ،۱۳۷  ،۱۳۶  ،۱04  ،۹۳  /۶ 4۸۵؛ 
 ،2۷4 ،2۵۶ ،2۳۹ ،۱۹۳ ،۱۷4 ،۱۶۶ ،۱۶2 ،۱۵۹
 ،۳0۱  ،2۹۹  ،2۸۸  ،2۸۷  ،2۸۶  ،2۸۵  ،2۸4
 ،۳۸2 ،۳۶۹ ،۳۶۸ ،۳۳4 ،۳2۸ ،۳24 ،۳0۸
 ،4۷۳ ،4۷۱ ،4۶0 ،4۳۸ ،4۳۷ ،4۳۵ ،4۳4
 ،2۳۹ ،20۷ ،20۳ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱2۷ 4۹۳؛ ۷/ 
 ،42۳  ،40۷  ،40۱  ،۳۸۸  ،۳۸۷  ،۳۷۱  ،۳۳2
4۶0، ۵۳۷؛ ۸/ ۸۳، ۱02، ۱۱۷، ۱2۸، ۱40، ۱۵۱، 
 ،۳۷۶  ،۳۳۶  ،۳2۳  ،2۱۶  ،۱۹۸  ،۱۹۵  ،۱۵۸
۳۷۷، ۳۷۸، 4۱0، 4۱۱، 42۷، 42۸، 44۶؛ ۹/ 
۸4، 2۹۳، ۳2۳، 4۶۸، ۵2۸؛ 1۰/ ۱۶، ۱۷، ۱۸، 
 ،2۵۳ ،۱۷۵ ،۱۶2 ،۱۶0 ،۱۳۱ ،۱00 ،۷0 ،۵4 ،۵۱
 ،۳4۹  ،۳40  ،۳۳۸  ،۳۳4  ،۳۱۵  ،2۸۱  ،2۵4
 /11 ۵۷۹؛   ،۵۷4  ،۵۵۷  ،۵0۸  ،۳۵۸  ،۳۵۷
20۳ ،۱۶۹ ،۱۵۷ ،۱۵۶ ،۱۱۷ ،۸0 ،4۳ ،2۹ ،2۸

ابــن عبدرّبــه اندلســی = احمــد بــن محّمــد = ابــو عمــر: 
1/ ۱۹۳، ۳۵۹، 4۹۱، ۵۳۸؛ ۲/ ۱۸۸، 200، 202، 
 /۸ 24۳؛   /۷ 4۷0؛   /۶ ۱24، ۱۶۷؛  ۳۵۸؛3/ 

۱۹۷، ۳۷4، ۳۹۷، ۳۹۹، 4۱۳، 4۳۷؛ ۹/ ۳۹، 
 ،2۶۶  ،۱۸۹  ،۱۶0  ،۱4۵  ،۱4۱  ،۱40  ،۱2۷  ،۹۶

۳2۳، ۵۸۹؛ 1۰/ ۱۵2، ۵۱۷
ابن  عبده: ۲/ ۱۶0، ۳02

ابــن عبــدون = احمــد بــن عبدالواحــد = ابــو عبــداهلل: 
1/ 2۷2؛ ۲/ ۳۶۱؛ ۷/ 2۹۵

ابن  عثمه: 1/ ۱۷۶، ۱۷۷
ابن  عجالن: ۸/ ۳۱۶

ابــن  ُعــَدّی = عبــداهلل بــن ُعــَدّی: 1/ ۱۵0، ۱۵4، ۱۶4؛ 
۲/ ۸۸، ۹۳، ۱0۳، 2۶۷، 4۷2، ۵۵4؛ 3/ ۱۸۷، 
2۸۱؛ ۴/ ۳۸۱، 4۶۱؛ ۶/ ۱0۳، ۱0۶، ۱0۸، 4۵۳، 
4۵۶؛   ،44۹  ،42۱  ،40۹  ،۱۵4  ،۱۵2  /۷ 4۶0؛ 
۸/ ۶4، ۸۱، 2۵۳؛ ۹/ ۱۵۳، 4۵4، 4۶2، 4۷4، 
 ،۵۵0  ،۵۱۹  ،۵۱۵  ،4۹۸  ،4۹۷  ،4۹۵  ،4۸۸
۵۷0، ۵۷۱؛ 1۰/ 4۵، ۱۳۸، ۱40، ۱۵0، ۱۶2، ۱۸0، 

2۱۸؛ 11/ ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱40
ابــن  عــراق = علــی بــن محّمــد = ابــو الحســن: ۶/ ۱0۱، 

۱۱۶
ابــن  عربــی طائــی اندلســی = محّمــد بــن علــی بــن 
محّمــد = محیــی الدیــن: 1/ ۳۸۶؛ 5/ ۱۱۳؛ ۶/ 

۹4؛ ۷/ 20۱، 244؛ ۸/ 2۳۷؛ ۹/ 4۳۱
ابن  عرفه: 1۰/ ۱۱۵

ــاب: ۷/  ــن عبدالوّه ــح ب ــی = صال
ّ
ــن  عرنــدس حل اب

 ،2۹ ،2۸ ،2۷ ،2۵ ،2۳ ،22 ،2۱ ،۱۹ ،۱۷ ،۱۵ ،۵
۳۹ ،۳۷ ،۳۵ ،۳4 ،۳۳ ،۳۱

ابن  ُعروه: ۹/ ۳۱۵
ابن  عریف: 1/ ۵۵۹

ابــن  عســاکر دمشــقی = علــی بــن حســن بــن هبــة اهلل: 
 ،20۸ ،20۷ ،۱۱0 ،۱00 ،۹۸ ،۹2 ،۷۱ ،۷0 ،۵۱  /1
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 ،۳۷۷  ،۳۷۳  ،۳۵۹  ،۳۳۵  ،۳2۵  ،2۸0  ،2۱۶
 ،۳۹۹  ،۳۹۶  ،۳۹2  ،۳۸۵  ،۳۸۱  ،۳۸0  ،۳۷۹
 ،۵۳۷ ،۵۱۹ ،۵۱۸ ،۵۱۷ ،۵۱۵ ،4۹4 ،4۳۷ ،400
 ،۵۵۶ ،۵۵4 ،۵۵2 ،۵4۸ ،۵4۷ ،۵4۶ ،۵۳۸
۶۵۳، ۶۵4، ۶۵۷؛ 3/ ۱۷۵، 240، 244، 24۵، 
 ،44۶ ،۳۱2 ،2۹۹ ،2۹۳ ،2۹0 ،2۸۳ ،2۷۵ ،2۵۱
۵4۳، ۵۷۸، ۵۹۶؛ ۴/ ۱۹۵، ۳۸۹، 4۷2، 4۷۹، 
4۸0؛ 5/ ۳۵، ۵۳، ۵۹، ۱۱۷، ۱22، ۱42، ۱4۷، 
 ،22۱ ،220 ،2۱2 ،۱۶۱ ،۱۵۸ ،۱۵۶ ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۸
 ،2۳0 ،۱۶0 ،۹4 ،۸۷ ،۶0  /۶ 2۹۷، ۳0۱، ۳22؛ 
 ،4۳۸  ،4۳۳  ،4۳2  ،420  ،4۱۶  ،۳۱2  ،2۸۷
4۶۱، 4۹۵، 4۹۶، ۵02، ۵0۶، ۵0۸، ۵0۹، ۵۱۳؛ 
 ،۳۵۸ ،2۶۸ ،24۶ ،2۳4 ،۱۷۵ ،۱۷4 ،۱2۶ /۷
۳۹۸، 424، 4۳۳، 4۳۵، 444، 4۸2، 4۹۵؛ ۸/ 
 ،۳۷۹ ،۳۷۸ ،۳۶۳ ،2۷4 ،240 ،۱۳۸ ،۱2۳ ،۸۷
 ،4۶۹  ،۱۶2  ،۱۶۱  ،۱۳۶  /۹ 4۱۵؛   ،402  ،۳۸۶
 ،۱۳۶ ،۱0۵ ،۱04 ،۸۱ ،۸0 ،۵۸ ،۳۶  /1۰ 4۷۳؛ 
 ،۳۳4 ،2۸2 ،2۸0 ،2۷۷ ،2۶2 ،۱۷۹ ،۱42 ،۱4۱
۳۳۵، ۳42، 4۳۵، ۵۱۶؛ 11/ 2۹، ۳4، 4۵، ۱۳0، 
 ،۱۷۸ ،۱۷۷ ،۱۵۹ ،۱۵۷ ،۱۵۶ ،۱44 ،۱۳4،۱۳۵

2۹۱ ،224 ،2۱۳ ،2۱2 ،۱۹۸ ،۱۹2 ،۱۷۹
ابن  عطیه: 5/ ۶۹؛ ۸/ 2۹2
ابن  عفراء: ۷/ 2۹۶، ۳۷۷،

ابن  عفیف نصری: ۷/ 4۳2
کوفــی = ابــو العّبــاس: 1/ ۶۶، ۱۹4، 2۷2،  ابــن  ُعْقــَدۀ 
 ،4۶۱  ،4۵۷  ،۳40  ،۳۱۸  ،۳0۷  ،۳04  ،2۹۵
 /3 4۶۸؛   ،424  ،20۱  /۲ ۵۱4؛   ،4۹۸  ،4۶4
 /۹ ۹۷؛   /۸ ۱۶2؛   /۷ 20۷؛   ،20۳  ،202  ،۱۱۹

۳2۶  /11 4۸۸؛ 

ابن  عقیل: 1۰/ ۸۱، ۵۷۶
ابــن  علویــه: 1/ ۵۶4؛ 3/ ۵۱4، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷؛ ۴/ 

۵۳۹
ابــن  عمــاد حنبلــی: 3/ 2۱۷؛ ۴/ ۱۸0، ۱۹۶، 442؛ 
5/ 42، ۱00، ۱0۱؛ ۶/ ۳۵۷؛ ۷/ 40۷؛ ۸/ 244؛ 
۹/ 4۸4؛ 11/ 24۱، 24۳، 2۵۸، 2۷۵، 2۷۷، 

2۸۷ ،2۸4 ،2۷۹ ،2۷۸
ابــن  عّمــار موصلــی: 1/ ۶۵4؛ ۲/ ۵۱۷؛ ۷/ 4۵۶؛ ۹/ 

۸۳، ۵0۱؛ 1۰/ ۱۵۱
ابــن  عمــر = ابــو عبــد الرحمــان = عبــداهلل بــن عمــر بــن 
خّطاب: 1/ ۱۱2؛ ۶/ ۱۶۱، ۱۶۳، 2۱۱، 2۱4، 2۳4، 
 ،2۷۸  ،2۵۹  ،2۵0  ،2۳۹  ،2۳۸  ،2۳۷  ،2۳۵
 ،۳0۷  ،۳0۵  ،۳02  ،2۹۸  ،2۹۷  ،2۹۱  ،2۸۹
 ،۳۷۹  ،۳۷۸  ،۳۶۹  ،۳2۷  ،۳2۱  ،۳20  ،۳۱۹
 ،4۳۸  ،4۳۵  ،42۶  ،420  ،4۱4  ،۳۹۵  ،۳۸۳
 ،4۸0  ،4۷۸  ،4۷۱  ،4۷0  ،4۶۹  ،4۶۸  ،4۵۳
4۸۱، ۵۱4؛ ۷/ ۳0۸، 4۶0؛ ۸/ ۹۸، ۱2۱، ۱۵۹، 
 ،۳۳۱ ،۳2۹ ،2۶۳ ،2۵۵ ،22۹ ،2۱۶ ،20۹ ،20۱
 ،4۵۵  ،4۵4  ،4۵۳  ،4۱۵  ،۳۷4  /۹ ۳۳۷؛ 
4۸۵، 4۸۸، ۵۱۱، ۵۱۳، ۵۳۱، ۵44، ۵4۶؛ 11/ 

2۳۸ ،2۳۶ ،2۳4 ،2۳0 ،۱۵۸ ،۱۳۵ ،۸0
ابن  عمر بغدادی: ۲/ 2۸4، 2۸۶، 2۹۱، 2۹۷

ابــن  عــودی نیلــی = ســالم بــن علــی بــن ســلمان بــن 
علــی: ۴/ ۱0، 4۵۳، ۵۳۷، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، 

۵4۱ ،۵40 ،۵۳۹
ابن  عوف: ۴/ 2۹۵

ابن  عون: ۸/ ۱۹؛ ۹/ 4۸۸
ابن  عینه: 1/ ۵۹

ابن  عینی حنفی: 1/ ۹۸، ۳۷۵
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کوفــی = ســفیان بــن  ابــن ُعیینــه = ابــو محّمــد هاللــی 
 ،۱۷۷ ،۱۵۹ ،۱۵۷ ،۱۳۳ ،۸۹ ،۵۹  /1 ُعیینــه: 
 ،۳۹  /5 ۳0۳، ۱۷0؛  404، 40۶، 40۹، 440؛۲/ 
 ،۳۵۳  ،۳۳4  ،2۸۷  /۶ 4۳۷؛   ،4۳۱  ،۶۷
۳۶۳؛۷/ 4۶0؛ ۸/ ۱۶۱، ۳2۹، 4۳۶؛ ۹/ ۱۶4، 

2۸۵  ،۱۱۸  /11 ۳2۵؛   ،22۱  ،220 ۵۵۳؛1۰/ 
ابن  غریرة نهشلی: ۹/ 24۷

ابن  غزی: 5/ 2۶۷
ابن  غالب = خالد بن حرث: ۶/ 40۸، 40۹

ابن  فارض َحَموی: 1/ 22۶، ۶4۳؛ 3/ ۷۸؛ ۴/ ۵0
ابــن  فّتــال نیشــابوری = ابــو علــی: ۲/ ۵۹، ۷۵، ۷۸، 
۱۱۷، ۵4۹؛ 3/ 2۱؛ ۴/ ۱۹۸، 4۵۵، 4۵۷؛ ۶/ 

4۳؛ ۷/ ۵۵0، ۵۵۱، ۵۵۹، ۵۶۶، ۵۶۷
ابــن  فتحــون = ابوبکــر بــن فتحــون: 1/ 4۳۶، 44۳، 

444
ابن  فراس: 3/ ۹۳

ابن  فرحون: 1/ 2۳0؛ ۴/ ۷۶؛ 5/ ۱۵۹، 204
ابن فضل قّطان: 1/ 2۷۳، 2۸۵

ابــن  ُفَضیــل محّمــد کوفــی: 1/ ۹0، ۱۵۶، ۳2۶، ۶۳2؛ 
2۷۷ /۸

ابن  فلیح: 1۰/ ۵4
ابن  فنجویه: ۷/ ۵۳۹

ــی = ابــو العّبــاس: ۴/ ۱۵2، ۵۷2؛ ۶/ 
ّ
ابــن فهــد حل

۶4  /۷ ۵۳۹؛ 
عزّ الدیــن   = شــافعی  مّکــی  هاشــمی  ابــن  فهــد 

۱00  /۶ عبدالعزیــز: 
ابن  فّیاض: ۷/ ۵۵۷

ابــن  قــادوس = محمــود بــن قاضــی اســماعیل بــن 
حمیــد = ابــو الفتــح: ۴/ ۹، 4۵۳، 4۸۱، 4۸2، 

۵۸2  ،۵۵0  ،4۸4  ،4۸۳
ابن  قاسم غّزی: 5/ 2۳0

ابن  قاضی شهبه: ۶/ ۷۸
 ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱۶۵ ،۱۶4 ،۱۶۳ ،۱2۸  /1 ابــن  قانــع: 
 ،2۷۷  /۶ ۵4۸؛   ،۵۱۸  ،۵۱۱  ،۱۷۱  ،۱۷0  ،۱۶۹
 ،۵2۸  ،44۸  ،440  ،4۵  /۹ 2۳۵؛   /۸ ۵۱۵؛ 

2۸0  /1۰ ۵۷0؛ 
ابــن  ُقَتیبــۀ دیَنــَوری = عبداهلل بن مســلم: 1/ ۳4، ۵۶، 
 ،۵۳۷  ،۳۵0  ،۳4۵  ،۳۳۵  ،۳۳2  ،۱۸4  ،۱20
۵۶۹، ۵۹0؛ ۲/ ۸۱، ۱۱2، ۱۱۳، ۱۳۸، ۱۶۳، ۱۸۸، 
۱۹0، 20۱، 2۱۳، 22۳، 24۶، 2۵2، 4۷۶، 4۹۵؛ 
3/ ۱۹۵، 2۷0، ۳۳۶، ۳4۹؛ ۶/ ۳۱4؛ ۷/ ۱۶۶، 
 /۹ ۳۶۷، ۳۷4، ۳۹۸، 4۱۳؛   /۸ 40۵، 40۶؛ 
 /11 4۳، ۳۶۸، ۳۸۶، ۳۹0، ۵۱۷؛   /1۰ ۵۵۸؛ 

۱0۹ ،۹۵ ،۳۳ ،۳2
ابن  قدامه: 1۰/ 2۹۸
ابن  قّصار: ۷/ ۱۷2

ابن  قمیئه: ۷/ 2۹4
ابن  قولویه: ۲/ ۳۹، ۳۶0، 44۶؛ 3/ ۵۱۶

ابن  قیس ماصر: 5/ 4۳۳
ابــن قّیــم جوزیــه ابــو عبــداهلل دمشــقی حنبلــی: 3/ 
 ،۱۸2  ،۱۷۵  ،۱۵۳  ،۱۵2  /۶ ۱۵4؛   /5 4۳۶؛ 
 ،۳۱2 ،۳0۸ ،۳0۳ ،۳0۱ ،۳00 ،2۹۹ ،2۹۷ ،2۷۶
 ،4۵۸ ،۳۶4 ،۳۶۳ ،۳۵2 ،۳2۵ ،۳۱۸ ،۳۱۷
 ،۱۷۳ 2۶2؛ ۸/  4۶2، 4۶۳، 4۶۵، 4۶۸؛ ۷/ 

2۹۹  /1۰ ۳2۳؛ 
ابن  کاتب صوفی: 5/ ۶۳

ابن  کامل: 1/ 2۷2
ابن  کامیار: ۶/ ۵۱۹
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ابــن کثیــر = اســماعیل بن عمر = ابــو الفــداء: 1/ 2۳2، 
۳۹۹، 4۶۷؛ 4۹۵، ۵0۳؛ ۲/ ۶2، ۹۱، 20۷، 424؛ 
 ،24۹  ،2۱۱  ،۱۹۸  ،۱۹۷  ،۱۸۷  ،۱۶2  ،۱۵4  /3
 ،۳0۷  ،2۹۳  ،2۹0  ،2۸۷  ،2۸۱  ،2۷۶  ،2۶2
 ،۳۶۳ ،۳۵۸ ،۳۳2 ،۳۳۱ ،۳۳0 ،۳2۷ ،۳۱4
 ،4۱۶  ،۳۷4  ،۳۷۳  ،۳۷2  ،۳۷۱  ،۳۷0  ،۳۶۹
 ،۱44  ،۶۱  /۴ ۶0۸؛   ،۵۹۶  ،۵۶4  ،۵۶۱  ،۵4۸
۱۵۸، ۳4۸، ۵22؛ ۶/ 20۷؛ ۷/ ۱0۳، ۱04، ۱0۷، 
 ،۳۱۳ ،240 ،22۷ ،22۶ ،224 ،202 ،۱۳2 ،۱۳۱
 ،4۸0  ،4۶۶  ،۳۹۸  ،۳۸۷  ،۳۵4  ،۳2۳  ،۳2۱
۵۱۹، ۵2۸، ۵2۹، ۵۳۳؛ ۸/ ۱0۱، 2۵۶، ۳۶۷، 
 ،۱4۵ ،۱42 ،۱۳۳ ،۶۸ ۳۹۷، ۳۹۸، 4۳۱؛ ۹/ 

۳۸۹ ،۳2۵ ،2۵۶ ،۱4۶
ابن  کج: 5/ ۱۷۳، ۱۹۳

کــّرام ِسِجْســتانی: 5/ ۳2۸،  ابــن  َکــّرام = محّمــد بــن 
۵۱2؛ 1۰/ ۱۵0

ابن  کرینب محزمی: 5/ ۳۷2
ابن   کعب: ۸/ ۳۹۹

ابن    کلبی: ۴/ ۷۵؛ ۶/ ۳0۹؛ ۷/ 402؛ ۹/ 2۹۷
ابن  کناسة اسدی: ۲/ 20۵، 2۹2، ۳02

ابن  کّوا: ۲/ 4۹2، 4۹۳
ــن عبــداهلل بــن  ــد ب ــان فرضــی بصــری = محّم ــن  لّب اب

حســن: 1۰/ 20۷
ابــن  لبیبــه = محّمــد بــن عبــد الرحمــان: ۹/ 4۹۱، 

4۹2
ابــن  لنــکک = محّمــد بــن محّمــد بصری نحــوی = ابو 

الحسین: 3/ ۵۳۳
ِهَیعه: 1/ ۶2، ۱۳۵، ۱۵2، ۱۵۳؛ 3/ ۱۸۷

َ
ابن  ل

ابن  مابویه: 3/ 4۱۵، 4۱۸، 424، 42۶

ابن  ماجشون: ۹/ ۳۳۱
ابــن  ماجــه = محّمــد بــن یزیــد قزوینــی = ابــو عبــداهلل: 
 ،۱۷۱ ،۱4۸ ،۹4 ،۹۳ ،۸۹ ،۵۹ ،۵۸ ،۵۷ ،۳۶ /1
 ،۵۱۷ ،۵۱۱ ،2۶۳ ،24۹ ،22۸ ،۱۸4 ،۱۸۳ ،۱۷۸
 ،۶0۸  ،۵۵۵  ،۵۵4  ،۵۵0  ،۵۳۳  ،۵2۶  ،۵۱۸
۶۵۳، ۶۵۸، ۶۵۹؛ ۲/ 2۶۵، 2۶۸، 2۷0، ۳۹۳، 
40۵، 4۷۶؛ 3/ 2۷۸؛ ۴/ 4۶0؛ 5/ 4۶، ۱۸0، 
24۸، 2۷0، ۳4۳، 4۱۹؛ ۶/ ۱۸۵، ۱۸۷، 2۳4، 
 ،2۶۵  ،2۶0  ،2۵۷  ،24۷  ،242  ،24۱  ،2۳۵
 ،۳۷0  ،۳۶۳  ،۳۳۳  ،۳۱۸  ،۳۱۷  ،2۹۵  ،2۹4
 ،42۷  ،42۳  ،422  ،4۱۵  ،4۱4  ،4۱۳  ،۳۸۳
 ،4۵۶  ،4۳۹  ،4۳۷  ،4۳۱  ،4۳0  ،42۹  ،42۸
 ،۵0۱  ،4۸۸  ،4۷۵  ،4۷2  ،4۶۸  ،4۶0  ،4۵۷
 ،2۸0  ،2۷0  ،2۵۹  ،2۳0  ،۱2۷  /۸ ۵۱۵؛   ،۵۱4
 ،4۹  /۹ ۳۱2، ۳2۷، ۳۵4، ۳۶4، ۳۹0، 4۱۶؛ 
 ،۱04  /11 4۷2؛   ،4۶0  ،44۷  ،4۳۱  ،۳۳۱  ،۵۱

224 ،۱۵0 ،۱4۸ ،۱2۶
ابن  مارستانی: 5/ ۳۳۶

ــو نصــر: 1/ ۱۶۱،  کــوال = علــی بــن هبــة اهلل = اب ابــن ما
20۸؛ 5/ 4۸۸؛ 1۰/ ۱۷۹

ابن  مالک: 1/ ۱۹۹
ابن  مالی: 5/ 420

 /۷ ۶4۵؛   /1 مبــارک:  بــن  عبــداهلل   = ابــن  مبــارک 
 ،۳۵۹  ،2۸۸  ،24۹  ،۵۸  /۸ ۱42؛   /۲ ۳4۸؛ 

۱۳۹  ،۱۳۸  ،۱۱4  /1۰ ۹۵؛   /۹ 42۸؛ 
ابن  مبارک خّفاف: 5/ 404
ابن  مبارک مقری: 5/ ۳۳۹

ابن  متّوج: ۷/ ۶4
ابن  مجلز: ۶/ 4۵۳
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ابن  محرز: ۹/ ۵۳0
ابن  محّرش بن عبد عمرو حنفی: ۹/ 2۶۷، ۳۵2

ل: ۴/ 4۶۳
ّ
ابن  مدل

ابــن َمِدینــی = محّمــد بــن ابــی بکر اصفهانی شــافعی 
 ،۱02 ،۹۹ ،۷4 ،۶۹ ،۶۷ ،42 ابــو موســی: 1/   =
 ،۱۶۶ ،۱۶2 ،۱۶۱ ،۱۳۱ ،۱24 ،۱22 ،۱2۱ ،۱۱۳ ،۱04
 ،۳۱۹ ،۳۱۸ ،۳۱۵ ،۳0۸ ،۳0۷ ،۳04 ،2۹۵ ،2۱۷
۵2۵؛   ،۵24  ،44۳  ،442  ،۳40  ،۳۳۹  ،۳2۸
۱2۷، ۳۵۳، 44۹، 4۵۵، 4۵۹؛   /۷ ۱۶۹؛   /3
۸/ ۶۹، ۹۸، ۱۳۶، ۳۶۳؛1۰/ ۱۱۷، ۱4۵، 22۱؛ 

۱۳۳ /11
ابــن مذهــب = حســن بــن علــی بن محّمــد واعــظ: 1/ 

20۶
ابن  مذهب قاضی: ۴/ 4۳۹

یــه = احمــد بــن موســی = ابوبکــر اصفهانــی:  ابــن   َمْرَدَو
 ،20۶ ،204 ،۱۱۳ ،۱۱2 ،۱۱۱ ،۹۸ ،۹۶ ،۵2 ،۵۱ /1
 ،۳۳۷ ،۳۶۹ ،۳۳۶ ،۳2۶ ،2۸۶ ،2۸۳ ،2۸2
 ،۳۹2 ،۳۸۷ ،۳۸4 ۳۸2 ،۳۸۱ ،۳۷۹ ،۳۷۸
 ،۵2۷  ،۵۱۳  ،4۵۸  ،400  ،۳۹۹  ،۳۹۶  ،۳۹۳
 ،۱04  ،۱0۳  ،۱02  ،۹۷  ،۹۶  ،۸۸  ،۷0  /۲ ۶۵۸؛ 
424، 42۶، 4۶2، 4۶۳؛ 3/ 242؛ 2۹۳، ۳۷0؛ 
 ،۱۸۷ ،۱۸۶ ،۱44  /۶ ۱۵2؛  ۷4، 4۵۹؛5/   /۴
 ،۵۱۱ ،۵0۸ ،۵0۵ ،۵02 ،4۵۵ ،4۵0 ،۳۷۹ ،۳۷2
۵۱2؛ ۷/ ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱40، ۱42؛ ۸/ 
 ،۳۸4 ،۳۸۳ ،۳۸2 ،۳۸0 ،۱4۳ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۱۱2

420، 422، 4۵۵؛ ۹/ 4۵، 4۷؛ 1۰/ ۱2۵، 20۵
ابــن  ُمــّره: 1/ ۷۳، ۱40، ۱22، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۷02۷0، 

۳۱۸ ،۳00 ،2۹۳
ابــن  ُمزاِحــم = نصــر بــن ُمزاِحــم منقــری کوفــی: 1/ ۶۶، 

۱۱۶، ۳4۷؛ ۲/ ۹۱، ۱0۸، ۱۳۳، ۱۳۸، 200، 202، 
 ،2۳۱ ،22۶ ،224 ،2۱4 ،20۸ ،20۷ ،204 ،20۳
2۳4، 2۶4، 2۸۸، ۳۱0، ۵22، ۵۵۱، ۵۵4؛ 3/ 
 ،۳4۷  ،۳42  ،۳۸0  ،2۵۳  ،۱۹۳  ،۱۵۷  ،۱۵۵
۳۸4، ۵۷۵؛ ۸/ ۱۳؛ ۹/ ۸۱، ۱۱۸، ۱۷4، ۱۷۵، 
۱۸۳، ۱۸4، ۱۸۷، 242، 24۸، ۵۵۸؛ 1۰/ ۹4، 

۵22 ،44۶ ،2۵۳ ،2۱۶
ابن  مزین: ۹/ 20۹

ابــن  مســعود = عبــداهلل بــن مســعود هذلــی = ابــو عبــد 
 /۲ ۶۳2؛   ،4۹۷  ،۱۱۳  ،4۹  ،4۸  /1 الرحمــان: 
۶۷، ۸۶، ۱0۹، ۱۵۹، 2۱۱، 2۶0، 4۷۷، 4۹۳؛ 3/ 
۱۵4، 2۶۷؛۴/ ۶۵؛ 5/ 24۸، 2۵۱، 4۹2، 4۹۷؛ 
 ،۱۹4 ،۱40 ،۱۳0 ،۱2۶ ،۱2۳ ،۱22 ،۱۱0 ،۹۷ /۶
 ،42۵  ،۳4۸  ،۳4۳  ،۳2۶  ،2۷۳  ،2۶۵  ،20۶
4۳۷، 4۳۸، 4۳۹، 4۶۸، 4۸۳، 4۹0؛ ۷/ ۱۵0، 
 ،۳۷۳ ،۳0۸ ،2۸۳ ،2۶۱ ،2۵۶ ،۱۸2 ،۱۶۱ ،۱۵۱
۳۷4، 40۱، ۵40؛ ۸/ ۱02، ۱04، ۱۱2، ۱۶0، ۱۶۵، 
 ،۳۱۸ ،2۸2 ،2۸0 ،242 ،24۱ ،240 ،2۳4 ،۱۸۷
 ،۳۹0  ،۳۷۵  ،۳42  ،۳40  ،۳۳۷  ،۳۳0  ،۳2۹
4۱۸، 42۳، 44۱؛ ۹/ ۶، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، 20، 
 ،40 ،2۹ ،2۸ ،2۷ ،2۶ ،2۵ ،24 ،2۳ ،22 ،2۱
 ،2۸۳ ،2۶۷ ،2۶۶ ،2۶0 ،۱۸۹ ،۱۸2 ،۶۱ ،44
 ،۱۳۷  ،۱۳4  ،۸0  ،۳۶  ،۳4  /1۰ 4۳4؛   ،40۸
 ،2۹0 ،2۸۹ ،222 ،2۱۸ ،20۸ ،۱۹۸ ،۱۸۶ ،۱۳۹

۵۳۷ ،۳۱۷ ،۳۱۵ ،۳۱۳ ،2۹۱
ابــن  ُمَســیب: 3/ ۵۵؛ ۶/ ۱2۳، ۱۶۹، ۱۹۵، 2۳۶، 
 ،۳22  ،۳20  ،۳۱2  ،۳02  ،2۸۵  ،2۷4  ،24۶
 ،4۵۵  ،4۱2  ،۳۹۱  ،۳۶۷  ،۳۶۵  ،۳۶0  ،۳2۷

4۵4  ،۳۸۵  ،2۳۳  ،۱0۳  /۸ 4۷۷؛ 
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ابن  مشطوب = احمد بن علی: ۴/ ۶۳
ابــن  مطــّرز = عبدالواحــد بغــدادی = ابــو القاســم: ۴/ 

۳۹۳
ابن   مطرف: ۶/ 2۵۹

ابــن  مطــری = عبــداهلل بــن محّمــد بــن احمــد انصاری 
خزرجــی عبــادی مدنــی: ۲/ ۱۸0

ابن  مظاهر: ۴/ 2۸۳
 ،۳۷0 ،۳۶۹ ،۳۵۱ ،2۸۷  /۲ عّباســی:  ابــن  معتــز 
 ،۵۱۸  ،۵۱0  ،402  ،۳۹۵  ،۳۹0  ،۳۷۳  ،۳۷2
 ،۵۱0  ،۸۹  ،۸۶  /3 ۵۸4؛   ،۵۵۹  ،۵۵۶  ،۵۵۵

۸0  ،۷۸  /۶ ۵2؛   /۴ ۵۵4؛   ،۵42
ابن  معد: 3/ ۱۷، ۵۵4

ل: ۲/ ۵۱۱
ّ

ابن  معذ
ابــن معصــوم = علی خــان بــن احمد = مدنی حســینی 
 /۴ 2۹4؛   ،2۸۳  ،۱2۷  ،۱۱۷  ،۶0  /۲ شــیرازی: 
۱2۹، 2۶۷، ۳۹4؛ ۶/ 4۵، ۶۸، ۷۱؛ ۷/ ۵۱۳، 
۵۵۸، ۵۶۵؛ 11/ ۱2، 2۹4، ۳۵0، ۳۵۵، ۳۹۷، 
 ،4۶0 ،4۵۱ ،42۸ ،42۷ ،4۱۸ ،4۱0 ،40۵ ،۳۹۸
 ،۵44  ،۵4۳  ،۵0۵  ،۵04  ،۵0۱  ،4۸۳  ،4۷4

۵۵2 ،۵۵۱ ،۵4۶
ابن  معطی: 11/ 2۷۵

م: 3/ 4۱۵، 4۱۶
ّ
ابن  معل

ابن  َمعَمر: 1/ ۱۵2
ابــن  َمعیــن = یحیــی بــن َمعیــن بغــدادی: 1/ ۱۵۳، 
۱۵۷، ۱۷۳، ۶۵۳؛ ۲/ ۱۵۸؛ 3/ ۱۵۱، ۳۷2؛ ۶/ 
۸۹، ۹0، ۹۶، ۹۷، ۱۱0، 2۸2، ۳۵۳؛ ۷/ ۱۵۷، 
۳۹0، 44۹؛ ۸/ ۵۸، ۶4، ۶۹، ۸۳، ۹۸، ۱۳۹، 
2۳۵، ۳0۵، ۳۶۳، 40۹؛ ۹/ 4۵4، 4۵۸، 4۵۹، 
 ،۱۳۵  ،۱22  ،۱۶  /1۰ ۵۷0؛   ،۵۳۶  ،۵2۹  ،۵2۷

 ،۱۸۷ ،۱۶2 ،۱۶۱ ،۱۵۱ ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱۳۹ ،۱۳۷
 ،۵۸۵ ،۵۸4 ،۵۳0 ،4۱2 ،22۱ ،220 ،2۱۹ ،2۱۷
 ،۱۳۸  ،۱۳۷  ،۱۳۶  ،۱۳۳  ،4۳  ،2۵  /11 ۵۸۶؛ 

۱۷۱ ،۱4۵
ی: ۶/ 20

ّ
ابن  معیه = محّمد بن قاسم دیباجی حل

بــی شــافعی = ابو 
ّ

ابــن  َمغاِزلــی = علــی بــن محّمــد ُجال
الحســن: 1/ ۸۷، 20۹، ۳۱۶، ۳۹۵، 4۶0، 4۹۱؛ 
 ،۱0۱  /3 4۹0؛   ،4۶4  ،4۶۳  ،4۶2  ،4۵۷  /۲
۱۸2، ۱۸۳، 24۳، 2۶2، 2۸2، ۳۳۳، ۳۳4؛ ۶/ 
۹۱، ۹2، ۹۳، ۱0۱، ۱۱4، ۵02، ۵۱4؛ ۷/ 20، 2۵، 

4۳0
ابن  مغیرة بن اخنث: ۹/ ۱۷۱

ابن  َمْقَبل: 1/ 42۱؛ ۲/ 2۹۹
ابن  ِمقدام: 1/ ۱04، ۱۶0، ۳0۶

ــو علــی بــن مقلــه: 3/ ۵۵۹،  ابــن  مقلــۀ بغــدادی = اب
۵۶0؛ ۴/ 2۱، 2۹، 40، ۱۶4، 2۹۶؛ 5/ ۱۱۸

ابن  مکتوم حنفی: ۲/ ۷2
ابــن  مّکــی نیلــی = ســعید بــن احمــد بــن مّکــی نیلــی 

ب: ۴/ ۱0، ۵۵۵، ۵۵۷، ۵۶۱ مــؤِدّ
ی: ۶/ ۷4

ّ
 = محّمد بن حمزة ُتْسَتری حل

ّ
ابن  مال

ــرادی: 1/  ــن ملجــم م ــن  ملجــم = عبــد الرحمــان ب اب
۵۳۶، ۵۳۹، ۵4۳، ۵۵۱، ۵۵2؛ ۲/ ۱۶۵، 24۱؛ 
5/ 44۹، ۵۹۸؛ ۶/ 4۶۶؛ ۷/ ۱4۸؛ ۸/ ۵۵۶؛ 

۹/ ۶0۱؛ 11/ ۵۸
ابن  ملقن: ۸/ ۵۶۶

ابن  منادی = احمد بن ابی داوود: ۲/ ۵۶۷
ابن  منبه: ۸/ ۳۳۷

ابــو زکریــا  بــن عبدالوّهــاب =  ابــن  َمْنــده = یحیــی 
 ،442  ،2۱۱  ،۱04  ،۱00  ،۶۵  ،۳۶  /1 اصفهانــی: 



۲۷3 فهرست نمایگان:  کسـان

44۳؛ 3/ 202، 20۷، 20۸، 20۹، 2۱2، 2۵0؛ 5/ 
4۶۵؛ ۶/ 2۵۷؛ ۷/ ۱2۸، ۳۸۸، ۳۹2، 444، 
4۵۵؛ ۸/ ۸2، ۸۳، ۱۵۵، ۳۸۷؛ ۹/ 42، 4۵، 
۷۵، 4۷۱؛ 1۰/ ۱۱۷، ۱۳0، ۱۳۱، 2۸0، 2۸۱؛ 11/ 

۱۶۹
ابــن    ُمنــذر: ۶/ ۱۳4، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱40، ۱44، ۱۵۵، 
 ،۳۷4  ،۳۷2  ،۳۶۳  ،۳0۵  ،2۷۷  ،2۵0  ،۱۶۱
۳۷۵، ۳۹0، 4۵0، 4۵4، 4۷۷؛ ۷/ ۱۳۸، ۱4۶، 
2۳۶؛ ۸/ ۹2، ۹۵، ۱۱2، ۱۱۳، ۱۵۸، 242، 2۵2، 
 ،۳۸0  ،۳۵4  ،۳۳2  ،۳۳۱  ،۳2۹  ،۳2۸  ،2۶۱
422، 4۳۳؛ ۹/ 4۸؛ 1۰/ ۷0، ۱2۵، 2۸4، 2۷۹، 

۳2۶ ،۳2۵ ،۳۱۸ ،۳۱۵ ،۳0۷
ابــن  منظــور: 1/ 422، ۶0۳؛ ۶/ ۳0۵؛ ۷/ 2۱۸؛ ۸/ 

۱0۱، ۱2۹، ۳۶۶؛ ۹/ ۱42
ابــن منکــدر = محّمــد بــن منکــدر قریشــی تیمــی = ابو 
عبــداهلل مدنــی: 3/ ۳۵۶؛ 5/ 22۵؛ ۷/ ۱۵۶؛ 

۱۱۸ /۸
ابن  منیر طرابلسی شامی: ۴/ ۹، 4۶۵، 4۶۶، 4۷۱

ابن  َمنیع َبَغوی: 1/ 4۸4؛ 3/ ۳2۱؛ ۷/ 2۶۹
ابن  مهدی: ۹/ 4۸۳، ۵۳0، ۵۳4

ابن  مهران: 1/ ۱۳0
ابن  مهرویه: ۲/ ۵۳2

ابــن  میثــم = کمال الدیــن بــن میثــم بحرانــی: ۷/ ۱۱۶، 
۱20

ابن مینا: 1/ 4۹
ابــن ناصــر = محّمــد بــن ناصــر بغــدادی: 5/ 22۶، 
2۸۸؛ 1/ ۹۶، 20۹، 2۷۵؛ ۲/ ۱۸۵؛ ۴/ 2۹۶؛ 5/ 

۳۳0 ،22۶
ابن  ناصرالدین: 1۰/ ۱۷۹

ابــن  نّجــار بغــدادی = محّمــد بــن محمــود = محــّب 
 /۲ 2۱۵، 2۱۸، 222، ۵۳۸، ۵4۸؛   /1 الدیــن: 
۵۷، ۵40؛ 5/  20۵؛ ۴/  ۱0۷، ۳02، 4۷۳؛ 3/ 
 ،۵4۵ ،402 ،400 ،۳۸۸ ،242 ،2۱2 ،۱۵۵ ،۹۷
 ،2۶۸ ،2۵  /۷ 40، ۹4، 4۹۵؛   /۶ ۶04، ۶22؛ 

۵۳ 24۱، 24۳؛ ۹/  ۳۳۹، 4۳0؛ ۸/ 
ابن  نجده: ۴/ 2۸۳
ابن  نجیب: ۸/ 402

ابن نجیح = محّمد بن محّمد حّرانی: 5/ ۱۱4
ــی: 5/ 2۶۱؛ ۶/ ۳2۸؛ ۸/  ــری حنف ــم مص ــن  نجی اب

۳۳۹
ابن  نّحاس: ۶/ ۸۳

ابــن  ندیــم = محّمــد بــن اســحاق بــن محّمــد: 1/ 
۳۳۷؛ ۲/ ۳02، ۳2۵، ۳۶۱، ۳۶2، ۵۱۳، ۵۱۶، 
۵۱۸، ۵۵۶، ۵۶4، ۵۸4؛ 3/ 200، ۵۱۵، ۵۳2، 
44۶ ۳۹، ۵2، ۱2۸، 2۹۱؛ ۶/  ۵۳۳، ۵42؛ ۴/ 

ابن  نظیف: ۸/ 24۱
ابن  نقیب مصری = ابو العّباس: ۸/ ۳۵۶

ــی = جعفــر بن محّمــد = نجم الدیــن: ۲/ 
ّ
ابــن نمــا حل

۵2۳؛ ۶/ ۶۶
ابن  ُنَمیر: 1/ ۷4، ۸4، ۱۵۷، ۱۶۹، ۱۷0، 2۹۶، ۶۵4؛ 

3/ ۳۷۱؛ ۷/ 4۵۹؛ ۹/ 4۷۱؛ 1۰/ ۱۵2
ابن  نوح: 3/ ۵۱۷

ابن  هاد: ۸/ 4۷
ابن  هائم: ۸/ 4۳۵

ابن  هبیره: 5/ ۱۶2، 44۱
ابن  هرمه: ۲/ ۵۱۶

ــوب: 1/  ــن اّی ــن هشــام ب ــن  هشــام = عبدالملــک ب اب
40۷، ۵۵0، ۵۸۹؛ ۲/ ۷۹، ۹۱، ۱0۵، ۱۱2، ۱۸۸، 
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 ،4۹4  ،۳۷۸  ،244  ،۶2  /۶ ۱۷۵؛   /3 ۱۹۸؛ 
4۹۸، ۵۱۶؛ ۷/ ۱04، ۱0۵، ۱0۶، ۱0۹، ۱۱۱، ۱۳0، 
 ،2۹2 ،2۹۱ ،2۸۶ ،240 ،2۳۹ ،۱۸۸ ،۱۶۶ ،۱42
 ،44۵ ،۳۸۸ ،۳۸۷ ،۳۸4 ،۳۷۱ ،۳0۷ ،2۹۳
 ،۵۱۹  ،۵۱0  ،4۸۸  ،4۸۵  ،4۷۹  ،4۶۶  ،44۷
 ،۳۷۵ ،۸۹ ،۷۸ ،۷4  /۸ ۵2۳، ۵2۸، ۵۶2؛ 
4۱۹؛ ۹/ 42، 44، ۵2، 44۵، 44۶، 44۹، 4۹4، 

۵0۸، ۵0۹؛ 1۰/ ۱۱۱، ۱۱۹، ۱24، ۱2۵، ۱2۸
ابن  همام: 5/ ۱۸۱، 20۱

ابــن هنــدو = حســین بــن محّمــد: 3/ ۵02؛ ۴/ ۸۸، 
2۵۶ ،2۵4 ،2۵۳

ابن  هودار: ۴/ 42۸
ابن  واره: 1۰/ ۱۷۸

ابــن  وحشــی = احمــد بــن حســین موصلــی حنفــی: 
۵4۶  /۷

ابن  ودعان: 5/ ۳۵0
ابــن  وّضــاح = محّمــد بــن حســین بن علی بــن وّضاح 

انباری: 1/ ۱۷۳؛ ۹/ 20۹
ابن  وّقاص حارثی: 11/ ۸۷

ابــن  وهــب: 5/ ۶۸؛ ۶/ 4۳۸؛ ۷/ ۱۶۱؛ ۸/ ۳0۱، 
۳۶۶  ،۳4۳

ابن  یخامر سکسکی: 1۰/ ۱20، ۱22
ابن  یوسف شیرازی: ۴/ 2۷4، 2۷۶، 2۷۷، 2۷۸

ابو ابراهیم اعرج = اسحاق بن یحیی: 5/ ۳0۶
ابو ابراهیم سعد اسدی: ۲/ ۳۱2
ابو احمد = الموّفق باهلل: 3/ ۹۹

ــد: ۴/  ــر اوح ــی = طاه ــن موس ــین ب ــد = حس ــو احم اب
۳0۸  ،2۶۶  ،۱۶۶

کــم  ابــو احمــد = محّمــد بــن محّمــد بــن احمــد = حا

 ،422  ،4۱0  ،۳۹۵  ،۳۹0  ،۱۵4  /۷ نیشــابوری: 
4۵۶؛ ۹/ 4۱۵، 4۷۹، ۵۱2، ۵۱4، ۵2۱، ۵2۸، 

۱۳۶  /11 ،۱۳۹ ۵۳4؛ 1۰/ 
ابو احمد بصری: 1/ ۳۹۶، 40۶

ابو احمد بن  حفص: ۴/ ۱۵۱
ابو احمد بن مطرف مطرفی: 1/ ۳۳۹
ابو احمد بن ُمّنة نیشابوری: 1/ ۳0۳

ابو احمد جرجانی: 11/ ۱۳۵
ابــو احمــد کوفــی عمــری = محّمــد بن عبــداهلل زبیری: 

۱۶0 /1
ابو اخیل: ۹/ ۵44

ابو ادریس خوالنی: ۶/ 4۵2؛ ۹/ ۱۳۶
ابو ادریس دمشقی: 11/ ۱۳۹

ابو اروی َدْوسی: ۷/ 42۷
بــن  حــارث  بــن  ربیعــة   = هاشــمی  اروی  ابــو 
2۸  /1۰ 404؛   /۷ 2۹۵؛   /۲ لــب:  عبدالُمّطَ

ابو ُاسامه: ۷/ 4۵0
ابو اسحاق = ابراهیم بن ادهم: 5/ ۱0۶

ابــو اســحاق = ابراهیــم بــن حســین بــن علــی کســائی 
= ابــن  دیزیــل: 1/ ۱۸۵، ۳2۶، 40۶؛ ۲/ 20۸؛ 3/ 

44۶؛ ۹/ 4۹، ۵0، ۵۵۸
ابــو اســحاق = ابراهیــم بــن عبدالّصمــد هاشــمی: 1/ 

 ۳۵2 ،۳۵۱
ابو اسحاق = ابراهیم بن عبدوس: ۲/ ۱۷۹

ابو اسحاق = ابراهیم بن علی شیرازی: 5/ ۱۳۸
وئــی ُجَوینی:  ابــو اســحاق = ابراهیــم بــن محّمــد = حّمُ
1/ ۳۶، 22۷، 2۸۸، ۳۹۸، ۶0۹؛ ۲/ ۶2، ۷۹، 
 ،۱0۶  ،۱04  ،۱02  ،۱0۱  ،۹۸  ،۹۶  ،۹۳  ،۸4  ،۸۳
2۷4، 2۷۵، ۵۳۸؛ 3/ ۱۷۱، ۱۸۸، 20۵، 24۵، 
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 ،۳0۸  ،2۸۳  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۷۳  ،2۷۱  ،2۶2
۳22، ۳۳۸، ۳4۱، ۳4۵، ۵۳0، ۵۷۵؛ ۴/ ۹۹، 
4۶0، 4۶2، ۵۶۷، ۵۶۹، ۵۷4؛ ۶/ ۹۶؛ ۷/ 2۶، 

۳۵۱؛۸/ ۱44؛ ۹/ 4۶۹
ــفیان: 1۰/  ــن س ــد ب ــن محّم ــم ب ــحاق = ابراهی ــو اس اب

۱۶۱
کوفــی: ۲/  ــو اســحاق = ابراهیــم بــن محّمــد ثقفــی  اب

۵۱۵ ۱20، ۵22؛ 3/ 
ابــو اســحاق = ابراهیــم بــن محّمــد خّطابــی عمــری 

کوفــی: 5/ ۱0۸
ابو اسحاق = ابراهیم بن محّمد شیرازی: 5/ ۱۶2

ابــو اســحاق = ثعلبــی نیشــابوری = احمــد بــن محّمــد 
 ،۳۷۶  ،۳۷۱  ،20۵  ،۶۳  ،۳۷  /1 ابراهیــم:  بــن 
 ،۵۷2 ،4۱4 ،4۱۱ ،40۹ ،40۸ ،404 ،40۳ ،۳۸0
 ،۱00  ،۹۷  ،۹۶  ،۹۵  ،۹0  ،۸۹  /۲ ۶0۹؛   ،۵۷۶
 ،4۷۱  ،4۶۹  ،4۶۶  ،4۶4  ،4۶۳  ،42۹  ،42۸
4۹۳؛ 3/ 24۳؛ ۶/ ۳04، ۳0۷؛ ۷/ 20، 2۷۱، 

۳2۶ ،2۱۷  /11 ۱0۹؛   /۹ ۳44، 4۸0، ۵۱0؛ 
ابــو اســحاق = ســعد بــن ابراهیــم بــن عبــد الرحمــان: 

5/ ۶0؛ ۹/ 2۵4
ابــو اســحاق = ســعد بــن ابــی وّقــاص ُزْهــری: 1/ ۸۸، 
 ،۳44  ،2۸۸  ،2۸4  ،2۷0  ،۱۷۱  ،۹4  ،۹2  ،۹۱
 ،۵۱۱ ،۵0۵ ،۵04 ،4۹۷ ،4۹۵ ،4۹0 ،4۶۹ ،4۵۷
۵۱۳، ۵۱۸، ۵۹۸، ۶22، ۶2۹؛ ۲/ ۷۹، ۱۶۶؛ 3/ 
۳۶۹؛   ،۱0۶  /5 ۳۱4؛   ،۳۱۳  ،۳02  ،۳00  ،2۶۹
 ،4۹۳ ،44۶ ،40۳ ،۳2۱ ،۳20 ،۳۱۶ ،2۹۶ /۶
۵00، ۵۱2، ۵۱۳؛ ۷/ ۱۱4، ۱۳۱، 202، 20۹، 2۶۸، 
2۸۸، 2۹2، ۳2۳؛ ۸/ ۱2۸، ۱۵2، ۱۹۷، 2۱2، 
2۱۳، 22۵، ۳2۹، ۳۹0، 42۶، 4۳۸، 44۱؛ 1۰/ 

 ،۱۹۷ ،۱۹۶ ،۱۸۱ ،۷2 ،۶۶ ،44 ،4۳ ،۳۷ ،2۶
 ،4۳۳  ،4۱۱  ،40۱  ،۳۹۷  ،۳۹۶  ،۳۵۷  ،۳00
 ،2۸  /11 ۵۱۱؛   ،۵0۵  ،4۹۹  ،4۷0  ،4۶2  ،4۵۶

۱۸۶ ،۱۱۹ ،۸۶
ابو اســحاق ابراهیم = صابی: ۴/ ۱۸، ۸0، ۱0۳، ۱۵۱، 

2۹۱
ابو اسحاق اسفرایینی شافعی: 5/ ۱۱0

ابو اسحاق اعور = ابراهیم بن بکر شیبانی: 5/ ۳۱4
ــی: 5/ 

ّ
ابــو اســحاق بصــری = ابراهیــم بــن مهــدی ُابل

۳۱۶
ابو اسحاق بغدادی = ابراهیم بن مجّشر: 5/ ۳۱۶

ابو اسحاق بن َخفاجة اندلسی: 1/ 42۶
ابو اسحاق حسنی علوی: 5/ ۹۹

 /3 4۶۷؛   ،۳۵۷  ،۸۳  /1 َســبیعی:  اســحاق  ابــو 
24  /11 ۵2۵؛   ،۵24  ،۵۱۸  /۹ ۳۹۵؛   /۷ ۳0۸؛ 

ابو اسحاق شیرازی: ۴/ 2۹2، ۳۸۵
ابــو اســحاق ِعجلــی بصــری = ابراهیــم بــن زکریــا: 5/ 

۳۱۵
ابو اسحاق عمرو: 1/ ۱۳۸، ۳0۳

ابو اسحاق غّزی = ابراهیم بن عثمان: 5/ ۱۱۱
کوفــی = اســماعیل بــن ابــان: 5/  ابــو اســحاق غنــوی 

۳2۹
ابــو اســحاق قیروانــی حصــری: ۲/ ۵۳۳؛ ۶/ 2۸۶؛ 

۱۷۸ ،۱۶0 /۷
ابو اسحاق مدنی = ابراهیم بن ابی یحیی: 5/ ۳۱4

ــن ُمنــذر بــن عبــداهلل  ــو اســحاق مدنــی = ابراهیــم ب اب
ِحزامــی: 1/ ۱۷۳، ۵۳0؛ 11/ ۱۳۶

ابو اســرائیل = اســماعیل بن خلیفة مالئی: 1/ 2۹۳، 
2۹۹ ،2۹۸ ،2۹۷
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ابو اسماعیل بن محّمد فقیه: 1/ ۶۵2
ابو اسید ساعدی: ۹/ 2۵4، 2۵۸

ابو اشعث: 1۰/ 2۸۵
ابــو اشــنان = حســن بــن علــی = ابــو علــی نخعــی: 5/ 

۳۳۸
ابو اشهب = جعفر بن حّیان بصری: 3/ ۳0۹

ابو اعور ســلمی: ۲/ 20۷؛ ۹/ 2۸۹؛ 1۰/ 2۳۷، 2۳۹؛ 
۱۱۶ ،۹۱ /11

ابــو األســود دؤلــی = ظالــم بــن عمــرو: ۲/ ۷، ۶۵، 22۷؛ 
3/ ۱4۶، ۳۵2؛ ۸/ 4۷۳؛ ۹/ ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، 

۵22 ،4۵۸ ،4۵۷ ،۱۷۸
ابــو البختــری قرشــی مدنــی = وهب بــن وهب قاضی: 

5/ 4۱۵، 4۷۹؛ ۷/ 4۳۹
ابو البختری: ۶/ 4۶

ابو البرکات = عمر بن ابراهیم حسنی: 5/ 22
ابــو البــرکات ثقفی = جعفر بن عبدالواحــد: ۲/ 2۷4؛ 

۱2۵ /5
ابــو البــرکات زرزور = عبــد الرحمــان بــن داوود: 5/ 

44۳  ،۳۵۸
ابو البرکات یحیی انباری: ۶/ 4۸2
ابو البقاء احمدی شافعی: ۶/ ۸۳

ابو الّثناء = محمود اصفهانی: ۹/ ۵۷۹
ابــو الجــوزاء = احمــد بــن عثمــان بصــری: 1/ ۹۳، 

۵۳0  ،۱۷۷  ،۱۷۶
ــو الحّجــاج = یوســف بــن خلیــل دمشــقی: 1/ ۹۱،  اب

4۶4؛ 5/ ۱42، ۱4۷، ۱4۸، ۱۵0، ۱۵۱
ــْنَتَمِری: 1/  ــلیمان َش ــن س ــف ب ــاج = یوس ــو الحّج اب

۵۱۶  /۲ ۵۷۳؛ 
ابــو الحّجــاج = یوســف بــن عبــد الرحمــان = ِمــّزی 
 ،۷2  /5 ۵۱، 22۸، ۳۳۵، 4۹۸؛   /1 دمشــقی: 

22۱؛ ۶/ ۹۶، ۱۱۱، 4۳۱، ۵۱۹؛ ۶/ ۹۶، ۱۱۱، 4۳۱، 
۵۱۹؛ 11/ ۳0

ــو الحّجــاج = یوســف بــن محّمــد بلــوی مالکــی =  اب
ابــن الشــیخ: 1/ ۳۵، 220؛ ۲/ ۶0، ۵۱۳، ۵۱۶، 

۹4 ۱۵4؛ ۶/  ۶02؛ 3/ 
ابــو الحّجــاج ضبعــی خراســانی سرخســی = خارجــة 

ــن ُمصَعــب: 5/ ۳4۵؛ ۹/ 4۷۱ ب
ابو الحّجاج مجاهد: 5/ ۵۷

ابــو الحّجــاج مصــری = رشــدین بــن ســعد: ۸/ 2۳4، 
2۳۵

ابــو الحّجــاج مّکــی = مجاهــد بــن جبــر: 1/ ۳۷۷، 
 ،4۷۱  ،۹۶  /۲ ۶4۵؛   ،4۳4  ،40۱  ،400  ،۳۹۸
 ،2۵۹  ،24۷  ،24۱  ،220  ،۱۷2  /3 4۹0؛   ،4۸۱
 ،۳۳۹  ،۳2۸  ،۱۹۳  /۶ 4۸۸؛   ،۳۷۳  ،۳42
 ،۳4۸  ،۳۱۶  /۷ ۳4۸؛   ،۳4۶  ،۳4۵  ،۳40
 ،2۵۶  /۹ 422؛   ،2۶۹  ،۱۱4  ،۱۱۳  /۸ ۳۷۳؛ 

۵4۸  ،۱2۵  ،۱04  ،۱0۳  ،۱02  ،۶۸  /1۰ ۵۷۳؛ 
ابو الحرب بن ابی األسود دؤلی: ۸/ 4۹2

ابــو الحســن / ابــو الحســین = محّمــد بــن عمــر بــن 
َبهتــه: 1/ ۵۵

ابو الحسن = ابراهیم بن عبداهلل: 3/ 40۸
ــن  ــد = اب ــن احم ــین ب ــن حس ــد ب ــن = احم ــو الحس اب
ک بغدادی: 1/ 204، ۳۹۵، 4۶0، ۶۵2؛ 5/   َســّما

۳۱۹
ابو الحسن = احمد بن علی بّتی: ۴/ ۳0۷

کوفــی: ۴/  ابــو الحســن = احمــد بــن علــی بــن ســعید 
۳۸۷

ابــو الحســن = احمــد بــن محّمــد = محاملی شــافعی: 
۱۶۱ /5
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ابو الحسن = احمد بن مظّفر عّطار: 1/ 4۶0
ابو الحسن = اسماعیل بن محّمد: 11/ 4۶۳

ابو الحسن = بهلول قاضی: 3/ ۵۶۵
ابــو الحســن = خیثمــة بــن ســلیمان اطرابلســی: ۱2۹، 

۱۳0؛ ۷/ 4۶2
ابو الحسن = سلیمان صهرشتی: ۴/ ۳۸۹

ابــو الحســن = عثمــان بــن محّمــد = ابــن ابــی شــیبۀ 
َعْبســی کوفــی: 1/ ۱۶4، ۱۷4، 4۶2، ۵۱۷، ۵۱۸، 

۵۳0
ابو الحسن = عقیل بن ابی الوفاء علی: 5/ ۱22

بیهقــی  القاســم  ابــی  بــن  علــی   = الحســن  ابــو 
2۷4  /۴ نیشــابوری: 

ابو الحسن = علی بن ابی الوفاء موصلی: ۴/ 4۶۷
ابــو الحســن = علــی بــن احمــد بــن محّمــد = واحــدی 
 ،۳۷۵  ،۳۷2  ،20۹  ،۱۷۵  ،۹۸  /1 نیشــابوری: 
 ،4۶4 ،۱0۱ ،۹۶ ،۸۸ ،۸۳ ،۶۸ ،۶۷ ۶۳2؛ ۲/ 
4۶۶، 4۶۹؛ 3/ ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۱، 24۳، 24۵، 
 ،4۸  ،4۷  ،4۶  /۹ 444؛   /۷ 4۶2؛   /۴ 2۶2؛ 

20۷ ،20۶  /1۰ ۱0۹، ۵0۹، ۵۳2، ۵۳۳، ۵۵2؛ 
ابــو الحســن = علــی بــن احمد جوهری جرجانــی: 3/ 

۵02؛ ۴/ ۱۳، ۸۳، ۱۳۱، ۱۳2، ۱۳۳، ۱۶۱
ابــو الحســن = علــی بــن ُبَویــه = معّزالّدولــه: 1/ 4۷۹، 

4۸0؛ ۴/ ۱4۹، ۱۵۶، 2۶۳، 440
بــن حســین = مســعودی: 1/  ابــو الحســن = علــی 
 ،2۸۹  ،۱02  ،۹۸  ،۹۷  ،۹0  ،۸4  ،۶2  /3 ۳۶2؛ 
۳0۳، ۵۶2، ۵۶4؛ ۴/ ۳۱، 4۱، 4۶۱؛ ۶/ 4۱؛ ۷/ 
24۳؛ ۹/ ۱۶۵، ۱۶۹، ۱۹۱، 2۹4، ۳۷۳؛ 11/ 2۶، 

۱۱0 ،۶2 ،2۹
ابــو الحســن = علــی بــن عیســی = ِاربلــی: 1/ ۳۷0، 

۳۷۱، ۳۷4، ۳۹۳؛ ۲/ ۵۹، ۷۶، ۳۷۳، ۳۷۷، 
۳۸۳، ۵4۸، ۵4۹؛ 3/ 22؛ ۴/ ۵۷4؛ ۶/ 4۳
ابــو الحســن = علــی بــن محّمــد = ابــن  عــراق: ۶/ ۱0۱، 

۱۱۶
ابــو الحســن = علــی بــن محّمــد بــن حبیــب بصــری 
 ،20۱  /3 ۱۵۵؛   ،۱۵4  /۲ مــاوردی:   = شــافعی 
24۳، 2۸۵؛۴/ ۱4۵، ۳00، ۳0۶؛ 5/ ۱42، ۱۶۱؛ 
۶/ ۹2؛ ۷/ ۶، ۱۷۳، ۱۷4، ۱۹۹، ۳۹2، 4۳۳، 

۱2۵ ،۸۷  /۸ ۵۳۶؛ 
ابــو الحســن = علــی بــن محّمــد بــن عبــداهلل بــن ابــی 
ســیف = مدائنــی: ۲/ ۵22؛ ۹/ ۶4، ۶۵، ۱۳۷، 
 ،4۶۵  ،۳2۸  ،2۵0  ،۱۷۹  ،۱۷۸  ،۱۷2  ،۱۵۵

۵۷ ،۵۵ ،2۸  /11 ۵2۵؛ 
بی شــافعی = ابن 

ّ
ابــو الحســن = علــی بــن محّمــد ُجال

 َمغاِزلــی: 1/ ۸۷، 20۹، ۳۱۶، ۳۹۵، 4۶0، 4۹۱؛ 
 ،۱0۱  /3 4۹0؛   ،4۶4  ،4۶۳  ،4۶2  ،4۵۷  /۲
۱۸2، ۱۸۳، 24۳، 2۶2، 2۸2، ۳۳۳، ۳۳4؛ ۶/ 
۹۱، ۹2، ۹۳، ۱0۱، ۱۱4، ۵02، ۵۱4؛ ۷/ 20، 2۵، 

4۳0
ابــو الحســن = علــی بــن محّمــد طبــری: 3/ 24۱، 

۷۵  /۴ 24۳؛ 
ی: ۴/ ۵۷۳

ّ
ابو الحسن = علی مزیدی حل

ابو الحسن = قّطان: 1/ ۶۵۳؛ ۶/ ۱۵0
ابــو الحســن = محّمــد بــن ابراهیــم = ناصرالّدولــه: ۴/ 

،۱۶۵ ،۱۳۹ ،۱۳4 ،۱۳۳
ابــو الحســن = محّمــد بــن ابراهیــم بــن کیســان: ۲/ 

۵۱2
ابــو الحســن = محّمــد بــن ابــی اســماعیل علــوی: 1/ 

۱0۱
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القاســم حســن =  ابــی  بــن  الحســن = محّمــد  ابــو 
۱۸  /5 شــرف:  کمال الدیــن 

ــو الحســن = محّمــد بــن حســین حســنی = وصــی  اب
همدانــی: ۴/ ۱2۷

ابو الحسن = محّمد بن عثمان بن حسن: 5/ 40۱
ابو الحسن = محّمد بن علی بن محسن: 3/ ۵۶۸

ابو الحسن = محّمد بن علی َهَمدانی: 1/ ۷۳
ابو الحسن = محّمد بن عمر کوفی: 5/ ۱۱۹

ابو الحسن = محّمد بن مبارک بغدادی: 5/ ۱۱۱
ابو الحسن = محّمد بن محّمد بصری: ۴/ ۳۸۹

ابــی  بــن  ابــو الحســن = نجم الدیــن شــریف علــی 
4۳  /۶ محّمــد:  الغنائــم 
ابو الحسن ابن جبیر: ۲/ 4۷۱

ابو الحسن اخفش: ۴/ 2۷۱
ابو الحسن اشعری: 5/ ۵۱

ابو الحسن الّرازی: 3/ 42۶
ابو الحسن الّشریف: 3/ ۵۶4

ابــو الحســن بصــری = علــی بــن زیــد بــن ُجْدعــان: 1۰/ 
220

ابــو الحســن بکــری = احمــد بــن عبــداهلل بــن محّمــد: 
1/ 24۸؛ 5/ ۳2۱

ابو الحسن بن ابی الحسن: ۴/ ۸۵
ابو الحسن بن ابی جعفر: 3/ ۱۱۱

ابو الحسن بن ابی عمران جرجانی فرضی: 5/ ۳2۷
ابو الحسن بن حّماد: 3/ ۱۱۸
ابو الحسن بن فرات: 1۰/ 20۶

ابو الحسن بن کوثر = ابو بحر بربهاری: 5/ ۳۹2
ابــو الحســن بــن محّمــد طاهــر = ُفتونــی: 1/ ۵2، 2۷۷، 
2۷۸؛۴/ ۵۷۵؛ ۷/ 4۹۸، ۵۵4، ۵۵۷، ۵۵۸، 

۵۵۹، ۵۶۳، ۵۶۵، ۵۶۹، ۵۷۳؛ 11/ ۳2۹، ۳۳0، 
۳۸۳

ابــو الحســن بــن معصــوم بــن ابــی طیــب احمــد: ۴/ 
4۹۵

ابو الحسن بن نوفل راعی: 5/ 420
ابــو الحســن تمیمی حنبلــی = عبدالعزیز بــن حارث: 

۳۶۱ ،2۹۵ /5
ابو الحسن ُجحظه: 3/ ۵۵

ابو الحسن جّزار مصری: ۴/ 4۶۹
ابو الحسن حسنی مصری: 3/ ۵۱۱

ابــو الحســن حســینی حنفــی = علــی بــن محّمــد بــن 
علــی = ســید شــریف جرجانــی: 1/ ۳۸، 2۳۵، 
 ،2۱0  ،۱۹۹  /۷ 24۶؛   /3 ۵۸۳؛   ،۵۶۹  ،۵۳۱

۵۷۵
ابــو الحســن خالطــی بصــری = ســهل بــن صقیــن: 5/ 

۳۵۳
ابو الحسن سمنانی = احمد بن محّمد: 5/ ۱2۱

ابو الحسن سیف الّدوله: 3/ ۵۹۶
ابو الحسن شاذان فضلی: 3/ ۱۹۷

ابو الحسن شمشاطی: ۲/ ۵۱
ابــو الحســن صابــی = محّمــد بــن هــالل = غــرس 

۱22  /5 النعمــه: 
ابو الحسن َطناِفسی کوفی: 1/ ۱۷۱

ابو الحسن علوی َهَمدانی = وصی: ۴/ ۱۱۵
ابــو الحســن علــی )بــرادر ِدعبــل ُخزاعــی(: ۲/ ۱۱، 
 ،۵۵۶  ،۳۶۹  ،2۵۳  ،2۵0  ،24۷  ،242  ،2۳2

۵۶۷
ابو الحسن فضلی: 3/ 20۷، 2۱2

ابو الحسن قرضی: 11/ ۱۵۹
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ابو الحسن کوفی اکفانی: 1۰/ ۱4۸
یثی: 1/ 4۷۷

َ
ابو الحسن ل

ابـو الحسـن موسـوی = محّمـد بـن حسـین = شـریف 
 ،20۱  ،۱۱۶  ،۷4  /۲ ۵۶4؛   ،42۵  /1 رضـی: 
۳40؛3/ ۳۱، ۹۷، ۱4۳، ۳۶4؛ ۴/ ۸۹، ۱0۳، ۱۱0، 
۱2۷، ۱4۸، 2۹۱، 2۹۸، 2۹۹، ۳00؛ ۶/ 42؛ ۷/ 

۷۳  /۹ ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۹؛ 
ابــو الحســن میــرزا قاجــاری = الّشــیخ الّرئیــس: ۴/ 

2۷۷
ابو الحسن میرزا قاجاری: ۴/ 2۷۷

ابــو الحســن نیشــابوری = حمــدان احمــد بــن یوســف 
َمی: 1/ ۱۸2

َ
بــن حاِتــم َســل

ابــو الحســن/ ابــو الحســین = ِمهیار بــن مرزویه دیلمی 
بغــدادی = ِمهیــار دیلمــی: 1/ 42۶، ۵۶4؛ ۴/ ۸، 
 ،۳40 ،۳۳۷ ،۳0۹ ،2۶۶ ،2۵۹ ،۱۷۱ ،۱۶۶ ،۱۶۱

۳4۵، ۳4۷، ۳4۸، ۳۵4؛ ۷/ ۱۸0
ابــو الحســنات حنفــی: 1/ 222، 22۵، 2۳۶، 2۳۹، 

4۵۵
ابو الحسین = احمد بن عبداهلل: 11/ ۱۵۸

ابــو الحســین = احمــد بــن فــارس بــن زکریــا لغــوی 
۷۶  ،۷4  ،۵2  /۴ ۵۱۶؛   ،۵۱4  /۲ رازی: 

ابــو الحســین = علــی بــن محّمــد بــن جعفــر = ِحّمانــی 
افــوه: 3/ ۶، ۱۱، ۹۵، 4۱۱

ابــو الحســین = محّمــد بــن احمــد بــن تمیــم َحْنَظلــی 
= خیــاط َقْنَطــری: 1/ ۷۷، ۱۹۶

ابــو الحســین = محّمــد بــن محّمــد بصــری نحــوی = 
ــکک: 3/ ۵۳۳ ــن  لن اب

ابو الحسین بن بشران عدل: ۴/ ۵۶۸
ابو الحسین بن بّکار بصری: 5/ ۵2

ــن عبدالقــادر:  ــد ب ک = محّم ــن ســّما ــو الحســین ب اب
۳۹۸  /5

ابو الحسین بن سمعون: 5/ ۹۸؛ 11/ 242، 24۳
ابو الحسین بن محفوظ: ۴/ 2۹۵
ابو الحسین بن مهتدی: 5/ 2۸۸

ابو الحسین عّبادانی: ۲/ ۵4۳
ابو الحسین عبادی = اردشیر بن منصور: 5/ ۹۸

ابو الحسین علی: ۴/ ۱00
ابو الحسین غویری: ۴/ ۸۶
ابو الحسین مالکی: 5/ ۹۶

ابو الحسین مسلم: 5/ ۹۱
ابــو الحســین مصــری = محّمــد بــن احمد بن محــروم: 

۳۸۸ ،۱4۸ /5
ابو الحسین نجاشی: 3/ ۱4۳
ابو الحسین نجاشی: ۴/ ۳۹۷

ابــو الحســین نضلــه = محّمــد بــن محّمــد جرجانــی 
وکیــل: 5/ 40۳

ابو الحسین نوری: 5/ ۱00
ابو الحسین هبة اهلل بن حسن: 5/ ۱42

ابو الحسین َهمدانی: 11/ 204
ابو الخّطاب بن دحیه: 5/ 2۷۹

ابو الخیر شیرازی شافعی: 1/ 4۹۸
ابو الّربیع سلیمان َسْبتی = ابن سبع: 3/ 20۵، 20۶

ابو الّسرایا: 3/ 404، 40۵، 4۷2
ابو الّسعادات = احمد بن منصور: 5/ ۳2۷

ابــو الّســعادات = مبــارک بــن محّمــد = ابن اثیــر جزری 
شــافعی: 1/ 2۱۹، 4۶۳؛ 3/ 244؛ ۶/ ۹4، ۵0۳؛ 

۷/ ۱۱۹، ۷۳۳؛ ۸/ ۹
ابــو الســعادات = هبــة اهلل بــن علــی = ابن شــجری: ۲/ 

۵۱۶؛ ۷/ ۵۶۱
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ــعود = محّمد بن محّمد حنفی قســطنطینی:  ابو الّسُ
۵۷4 /1

بــن  محّمــد  بــن  محّمــد   = ِعمــادی  ــعود  الّسُ ابــو 
مصطفــی حنفــی: 1/ ۳۷، ۳۹۱، 400، 4۱0، 4۳۱، 
۵۷4، ۶04؛ ۲/ 4۶4؛ 3/ ۱۷2، 2۶2، 4۸۹؛ ۶/ 

۱4۶  /۷ ۳4۹؛   ،۳4۶  ،۱4۵
ابــو الشــیخ = عبــداهلل بــن محّمــد بــن جعفــر بــن حّیان 
اصفهانــی: 1/ ۱۸۳، ۳۷۷؛ ۲/ ۹۷، ۹۹، 2۷4؛ 
 ،۱۶۹ ،۹۱ ۱۵۷؛ ۶/  24۶، 24۷، 2۶2؛ 5/   /3
۳۷2، 44۹، 4۵0، 4۷۷، ۵02، ۵0۵، ۵0۶، ۵۱۱؛ 
۷/ ۱۳۸، ۱40، 404؛ ۸/ ۱۱۷، 4۳۳؛ ۹/ 4۸، 

4۳۱
ابــو الصبــاح واســطی = عبدالغفــور بــن ســعید: 5/ 

۳۶2
ابو الصالح حلبی = تقی بن نجم: ۴/ ۳۸۸

ابــو الطّیــب = احمــد بن حســین = متنّبــی: ۲/ 2۸۷، 
۵۱0؛ 3/ ۵4۷، ۵4۸؛ ۴/ 4۹، ۱۵0، ۱۹۷، ۱۹۸، 

۳۹0 ،۳۸۱
ابــو الطّیــب = طاهــر بــن عبــداهلل طبــری: ۴/ ۷4؛ 5/ 

۱۶۱؛ ۸/ ۱20
ابو الطّیب = وّراق بن عبدوس: 3/ ۵4

ابو الطّیب حربی: 5/ 422
ابو الطّیب رسعنی = محّمد بن احمد: 5/ ۳۸۸

ابو الطّیب عّطار = ابراهیم بن محّمد: 5/ ۱0۸
ابــو العــاص بــن امّیــه: 1/ ۳44؛ ۹/ ۳۱۱، 42۸، 4۵۵، 
 ،44۷  ،۳۹0  ،۳۸۷  ،۳۸۶  ،۳۸۳  /۸ ۵۹۶؛ 

4۷۱ ،4۵۶ ،4۵2
کوفــی: 1/ ۶۶، ۱۹4، 2۷2،  ابــو العّبــاس = ابــن  ُعْقــَدۀ 
 ،4۶۱  ،4۵۷  ،۳40  ،۳۱۸  ،۳0۷  ،۳04  ،2۹۵

 /3 4۶۸؛   ،424  ،20۱  /۲ ۵۱4؛   ،4۹۸  ،4۶4
 /۹ ۹۷؛   /۸ ۱۶2؛   /۷ 20۷؛   ،20۳  ،202  ،۱۱۹

۳2۶  /11 4۸۸؛ 
ــی: ۴/ ۱۵2، ۵۷2؛ ۶/ 

ّ
ابــو العّبــاس = ابــن فهــد حل

۶4  /۷ ۵۳۹؛ 
ابو العّباس = ابن  نقیب مصری: ۸/ ۳۵۶

ابــو العّبــاس = احمــد بــن ابراهیــم َضّبــی: 3/ ۵0۱؛ ۴/ 
 ،۱۳۹ ،۱۳2 ،۱2۸ ،۱20 ،۱۱۳ ،۱02 ،۸2 ،۱۳ ،۶

۳0۹ ،۱۶۹ ،۱۶0 ،۱۵۹
ابو العّباس = احمد بن المستضیء: 5/ ۱2۶

ابو العّباس = احمد بن سعید کوفی: 1/ ۵۵
ابو العّباس = احمد بن عبدالّسید ِاربلی: 5/ ۱2۷

مّکــی  کثیــر  با  = فضــل  بــن  احمــد   = العّبــاس  ابــو 
 /۶ ۶4۷؛   ،۶2۵  ،۳0۹  ،۱0۳  ،۵۶  /1 شــافعی: 

4۷0  /۹ ۳۳۸؛   /۷ ۵0۵؛   ،۵04  ،۱04
ابــو العّبــاس = احمــد بــن محّمــد بــن ابــی بکــر = 
 ،24۳  ،۳۶  /1 شــافعی:  مصــری  َقســطالنی 
۳۸۸، ۵۹2، ۵۹۵، ۶04؛ ۲/ ۱0۱، 4۶۵؛ 3/ 2۱، 
 ،2۹0 ،2۸۶ ،2۸۵ ،2۶2 ،2۱۸ ،20۸ ،۱۷۵ ،۱۳4
 ،4۱۵  ،۳۵۵  ،۳4۵  ،۳44  ،۳۱۷  ،۳۱۳  ،۳۱0
 ۶۷  ،۶۶  ،۶۵  ،۶4  ،۶۳  ،۶۱  /5 44۳؛   ،4۳۹
 ،۱۷۱ ،۱۵۹ ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۷ ،۱44
 ،220  ،2۱۸  ،2۱۶  ،2۱2  ،20۶  ،۱۹۹  ،۱۹2  ،۱۷2
 ،۱0۱  /۶ ۶۶۵؛   ،44۶  ،24۶  ،2۳۵  ،222  ،22۱
 ،2۹۳ ،2۸0 ،۱۹۷ ،۱۸۳ ،۱۵0 ،۱4۸ ،۱4۵ ،۱40
 ،۵۱0 ،۵04 ،4۷۳ ،4۷۱ ،42۷ ،420 ،۳00 ،2۹۷
۵۱۱، ۵2۵؛ ۷/ 2۶، ۶0، ۱0۳، ۱40، 2۶۸، ۳2۵، 
 ،4۳۵ ،۳۹4 ،۳۹۳ ،۳۷0 ،۳44 ،۳۳۹ ،۳۳۷
 ،۱۱۳ ،۶۳ ،۳۳ 4۸2، 4۸۹، 4۹۶، ۵۳۳؛ ۸/ 
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۱۱۵، ۱4۷، 2۳۱، 2۳۶، 2۳۷، ۳۸۱، ۵۶۶؛ ۹/ 
 ،2۹۷ ،۶۵ 44۱، 442، 44۳، ۵۱۹، ۵4۶؛ 1۰/ 

۱۵۳  /11 ۳0۶، 40۷؛ 
ــیبانی =  ــن یحیــی نحــوی َش ــاس = احمــد ب ــو العّب اب

ثعلــب: 1/ ۵۷0؛ 3/ ۶۱؛ ۶/ ۵20، ۵۷0
ابو العّباس = احمد سروجی حنفی: 5/ ۱۶4

ابــو العّبــاس = عبــداهلل بــن محّمــد = ســّفاح: ۲/ 40۹، 
4۹4؛ 3/ ۵۸۸، ۵۸۹؛ ۷/ 2۷۹؛ 1۰/ ۵۸، ۱0۵؛ 

۱2۳ /11
ــن ســهل = ذوالّریاســتین: ۲/  ــاس = فضــل ب ــو العّب اب

۵۷۷  ،۵40
ابــو العّبــاس = محّمــد بن محّمد بن حســن رشــیدی: 

۳40 /1
د: 1/ ۵42؛ ۲/  ابــو العّبــاس = محّمــد بــن یزیــد = ُمَبــّرَ
 ،2۶4 ،224 ،۱۹۵ ،۱۸۸ ،۱۶۳ ،۱4۳ ،۱۱۸ ،۱0۹
۳۹۸، ۵۸4، ۵۹4، ۶0۳؛ 3/ ۱۶؛ ۴/ ۵2؛ ۸/ 
۱2۹؛ ۹/ 2۵0، 4۸4، ۶00؛ 1۰/ 22۶، 40۸، 442، 

4۹۵ ،4۶2 ،4۶۱
ابــو العّبــاس = محّمــد بــن یعقــوب امــوی = اصــّم: ۶/ 
40، 4۳، 4۷، ۹۱؛ ۷/ 4۵0، 4۵۳؛ 11/ ۱2۵، ۱۷۱

ابو العّباس احمد بن محّمد = ابیوردی: ۶/ 4۸2
ابــو العّبــاس بغــدادی حنبلی = احمد بــن احمد: 5/ 

۳۱۸
ابو العّباس بن ابی عمرو شرابی: 11/ 24۱

ابو العّباس بن عبدالواحد: ۷/ ۳۶4
ابو العّباس بن عطاء آدمی: 5/ ۶2

ابو  العّباس جعفر بن عبداهلل: 3/ 4۱۸، 42۶
ابو العّباس َسّراج: ۶/ 2۷۱؛ ۷/ ۱۶۳

ابــو العّبــاس شــامی = عبدالملــک بن عبــد الرحمان: 
۳۶۷ /5

ابو العّباس مصری حریثی: 5/ ۶2
ابو العتاهیه: ۲/ 2۸۷، ۳۶2؛ 3/ ۱۱0

ابو العرب: ۹/ 4۷2
ــان شــافعی: 1/  ــن علــی َصّب ــد ب ــان = محّم ــو العرف اب
 ،2۱۷ ،۱0۱ ،2۱  /3 4۶۱، 4۶۵؛   /۲ 2۶۱، ۵۱۵؛ 
2۶2، 2۶۷، 2۷۵، 2۸۵؛5/ 44؛ ۶/ ۱0۸، ۵04، 

۵۱۵
ابــو العــالء = حســن بــن احمــد بــن حســین عّطــار 
 ،۵۶۶ ،۵۶۵ ،۵0 2۸0، ۵0۳؛ ۴/  همدانــی: 1/ 

222  /11 ۱4۳؛   /۸ ۵۷۵؛ 
ابــو العــالء = صاعــد بــن حســن ربعــی بغــدادی لغوی: 

۳۵۵ /5
کوفــی: 1/ ۷۸،  کامــل بــن عــالء تمیمــی  ابــو العــالء = 

۱۵0
ابــو العــالء = محّمــد بن ابراهیــم ســروی: 1/ ۵۶4؛ 3/ 

۵02؛ ۴/ ۷، ۱۳، ۱۸۱، ۱۸۵، ۱۸۶
ابو العالء اسدی: ۴/ ۸۶

ابو العالء َهَمدانی: ۶/ ۱۱4
ابــو العــالی َمَعــّری = احمــد بــن عبــداهلل َتنوخــی: ۲/ 
 ،۷۹ ،۶۸ ،۶۵ ،۶2 ۵۱0، ۵۱۳، ۵۱4، ۵۱۵؛3/ 

۵۶۷؛
ابو الُعَمیثل: ۲/ ۵۱۱

د بصــری = ابــو 
ّ

ابــو العینــا = محّمــد بــن قاســم بــن خــال
عبــداهلل: ۲/ ۳۷۷، 4۱4

ابو الغادیه: ۷/ ۱4۸
ــح ِارِمنــی  ــن صال یــک ب ــن رّز ــع ب ــو الغــارات = طالئ اب
= ملــک صالــح: ۴/ 4۸2، 4۸۹، 4۹۵، 4۹۶، 
 ،۵4۶ ،۵24 ،۵22 ،۵2۱ ،۵0۱ ،۵00 ،4۹۸ ،4۹۷

۵۸۹ ،۵۸0،۵۸2 ،۵۵۳ ،۵۵0 ،۵4۷
کوفــی  ابــو الغنائــم = محّمــد بــن علــی بــن میمــون 
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۵۶۷؛   /3 ۱0۷؛   /۲ ۹۱، 2۱۱، 4۶4؛   /1 َنْرســی: 
۱۱۱  /5

ابو الفتح = سبط ابن  تعاویذی: ۴/ 4۷۱
عبــدوس  بــن  عبــداهلل  بــن  عبــدوس   = الفتــح  ابــو 

۳۹۶  /1 َهَمدانــی: 
ابــو الفتــح = عثمــان بــن جّنــی موصلــی: ۲/ ۵۱۵؛ ۴/ 

2۷۱ ،2۷0 ،2۶۹ ،۱2۷
ابــو الفتــح = محّمــد بــن حســین َازدی موصلــی: 3/ 

۱۹۸، 200، 20۵؛5/ ۱۵2؛ ۸/ ۶۵؛ ۹/ 4۶۸
ابو الفتح = محّمد بن حسین عّطار: 1/ ۱۵۱

ابــو الفتــح = محّمــد بــن علــی بــن ابراهیــم = نطنــزی: 
1/ ۹۷، 2۱4، ۳۷۳، ۳۹۷، 4۶۳؛ ۲/ ۷۱؛ 3/ 

۱۸۸، 202، 244؛ ۴/ ۱۵۹؛ ۷/ 4۳۱
ابــو الفتــح = محّمــد بــن علــی بن عثمــان = کراجکی: 
1/ 2۷۶، 404؛۲/ ۵۹، ۷۵، ۱۱۶، 2۸2؛ 3/ ۱4۳؛ 

۴/ ۳۸۸؛ ۶/ 4۳؛ ۷/ ۵۵4، ۵۶2، ۵۶4، ۵۶۸
ابــو الفتــح = محمــود بــن قاضــی اســماعیل بن حمید 
= ابــن  قــادوس: ۴/ ۹، 4۵۳، 4۸۱، 4۸2، 4۸۳، 

۵۸2 ،۵۵0 ،4۸4
 = حســین  بــن  محّمــد  بــن  محمــود   = الفتــح  ابــو 
 ،۵  /۴ ۵4۹؛   ،۵4۷  ،۵42  ،۵0۱  /3 کشــاجم: 
 ،۳۸ ،۳۶ ،۳۵ ،۳2 ،۳۱ ،2۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۵ ،۱۳

4۳  ،42  ،4۱  ،40  ،۳۹
ابو الفتح = یوسف بن یعقوب َشیبانی: 1/ ۳۱2

ــن  ــن احمــد ب ــد ب ــوارس = محّم ــی ف ــن اب ــو الفتــح ب اب
محّمــد بــن ســهل: 1/ 204، 4۶۱

ابو الفتح بن شاهین: ۴/ ۱۵۱
ابو الفتح بن عمید: ۴/ ۱۵0

ابــو الفتــح شــیبانی بــن شعیشــعة دمشــقی = نصــراهلل 

بــن ابــی عــّز مظّفــر: 5/ 4۱2
ابو الفتح صّواف مصری: 5/ ۳4۱

ابو الفتح قّواس: 5/ ۹۸، ۹۹؛ 11/ ۱۶4، 24۳
ابو الفتح مراغی مدنی: 5/ 22۳

ابو الفتح نیشابوری: 11/ 40۳
ابو الفتح یوسف قّواس: 11/ ۱۶4

ــن  ــود ب ــل محم ــی الفضائ ــن اب ــعد ب ــوح = اس ــو الفت اب
ــف ِعجلــی شــافعی اصفهانــی: 1/ ۶۹، ۱02، 

َ
َخل

2۱۸
ابو الفتوح = سعید بن محّمد یعقوبی: 5/ ۱۵۳

ــو الفتــوح = محّمــد بــن ابــی جعفــر محّمــد طائــی:  اب
۵۶۶  /۴

ابــو الفتــوح رازی ُخزاعی = حســین بن علــی: ۲/ ۷۵، 
۱۱۷، 2۸۳، ۳0۱؛ ۴/ ۱0۱، 4۵۱؛ ۷/ ۵۳۱، ۵۵۱، 

۵۷4 ،۵۶۵ ،۵۶4 ،۵۵۹ ،۵۵4
ابــو الفــداء = اســماعیل بن عمــر = ابن کثیــر: 1/ 2۳2، 
۳۹۹، 4۶۷؛ 4۹۵، ۵0۳؛ ۲/ ۶2، ۹۱، 20۷، 424؛ 
 ،24۹  ،2۱۱  ،۱۹۸  ،۱۹۷  ،۱۸۷  ،۱۶2  ،۱۵4  /3
 ،۳0۷  ،2۹۳  ،2۹0  ،2۸۷  ،2۸۱  ،2۷۶  ،2۶2
 ،۳۶۳ ،۳۵۸ ،۳۳2 ،۳۳۱ ،۳۳0 ،۳2۷ ،۳۱4
 ،4۱۶  ،۳۷4  ،۳۷۳  ،۳۷2  ،۳۷۱  ،۳۷0  ،۳۶۹
 ،۱44  ،۶۱  /۴ ۶0۸؛   ،۵۹۶  ،۵۶4  ،۵۶۱  ،۵4۸
۱۵۸، ۳4۸، ۵22؛ 5/ ۱۱۵؛ ۶/ 20۷؛ ۷/ ۱0۳، 
 ،22۷ ،22۶ ،224 ،202 ،۱۳2 ،۱۳۱ ،۱0۷ ،۱04
 ،۳۹۸  ،۳۸۷  ،۳۵4  ،۳2۳  ،۳2۱  ،۳۱۳  ،240
4۶۶، 4۸0، ۵۱۹، ۵2۸، ۵2۹، ۵۳۳؛ ۸/ ۱0۱، 
2۵۶، ۳۶۷، ۳۹۷، ۳۹۸، 4۳۱؛ ۹/ ۶۸، ۱۳۳، 

۳۸۹ ،۳2۵ ،2۵۶ ،۱4۶ ،۱4۵ ،۱42
ــوزی  ــن  ج ــی = اب ــن عل ــان ب ــد الرحم ــرج = عب ــو الف اب
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حنبلــی: 1/ 2۱۸، 4۶۳، 4۹2؛ 3/ ۱۵4، ۱۹۷، 
 ،2۱4  ،2۱۳  ،2۱2  ،2۱۱  ،20۹  ،20۸  ،202  ،۱۹۸
2۱۵، 2۱۸، 244، 24۵، ۳0۸؛ 5/ 2۵؛ ۷/ 2۵، 
 ،2۵۹  ،22۳  ،۱۶2  ،۱۳۸  ،22 ۵02؛1۰/   ،۳۳۶
 ،۱۸4  ،۱۶۹  ،۶2  ،۶۱  /11 ۵۱۳؛   ،40۶  ،۳۹۷
 ،2۱4  ،2۱۳  ،20۳  ،202  ،200  ،۱۹۹  ،۱۹0  ،۱۸۷
 ،2۵0 ،24۹ ،244 ،24۳ ،22۵ ،222 ،2۱۶ ،2۱۵

2۹۱  ،2۵۵  ،2۵2  ،2۵۱
ابو الفرج = علی بن حسین: 5/ ۳۱

ابــو الفــرج = محّمــد بــن احمــد مّکی = شــمس األئّمه: 
۵۶۶ /۴

ــو الفــرج = یحیــی بــن ســعید ثقفــی اصفهانــی: 1/  اب
۶40  ،۶۱0

ابو الفرج = یعقوب بن ابراهیم بیهقی: ۴/ ۳۸۹
ابــو الفــرج اصفهانــی = علــی بــن حســین بــن محّمــد: 
 ،۱۶۹  ،۱0۹  ،۹۶  ،۸۸  ،۸۳  /۲ ۶0۹؛   ،۳۵۹  /1
 ،۳0۱ ،۳00 ،2۹۷ ،2۹۶ ،2۹2 ،2۸4 ،۱۸۸ ،۱۷۶
 ،۳۵۹  ،۳۵4  ،۳۵۳  ،۳۳۹  ،۳۳0  ،۳0۹  ،۳0۸
 ،۳۷0 ،۳۶۸ ،۳۶۷ ،۳۶4 ،۳۶۳ ،۳۶2 ،۳۶0
 ،4۱۳  ،40۱  ،۳۹۶  ،۳۹۵  ،۳۹4  ،۳۸۷  ،۳۷۱
۵۵۸؛   ،۵۵۵  ،۵۳۳  ،۵۳۱  ،۵0۶  ،4۶۸  ،44۹
3/ ۱0۱، ۱02، 2۶2، 2۸۹، 404، 40۹، 4۷2؛ ۶/ 
۳۳۵، ۵2۷، ۵۳۱، ۵۶۳، ۵۷2؛ ۸/  202؛ ۷/ 
 ،2۸ ،2۵  /11 ۱۹۷، ۱۹۸؛   /۹ ۸۸، ۱۹۵، ۱۹۶؛ 

۳۸
ابو الفرج َبَجلی: 1/ 20۳

ابو الفرج بن عمران بن شاهین: ۴/ ۱۵۱
ابو الفرج بن َکشاجم: ۴/ ۱۸
ابو الفرج بن میسره: ۴/ ۱22

ل احمد بن محّمد: ۶/ 4۸2
َ

ابو الفرج ُمعّد
طی: ۶/ 442، 44۳

َ
ابو الفرج َمل

ابو الفرج هندبائی: 5/ 2۹۸
ابــو الفضائــل = عبدالکریم بن عبدالّصمــد انصاری: 

۸4 /1
ابو الفضل = ابراهیم بن حسن ابانی: ۴/ ۳۸0

ابو الفضل = بدیع الزمان َهِمدانی: 11/ 44۱
ابــو الفضــل = جعفــر بــن عبدالواحــد بــن محّمــد بــن 

محمــود ثقفــی: ۲/ 2۷4
ابو الفضل = عّباس بن حسن: ۴/ ۱۵0، ۱۵۵

ابو الفضل = عّباس بن حسین: ۴/ ۱۵۵
ــْبتی  ــی َس ــی یْحَصب ــن موس ــاض ب ــل = عی ــو الفض اب
2۱4، 42۳؛ ۲/  قاضـــ عیــاض: 1/  مالکـــ = 
424، 4۶۱، 4۹۱؛ 3/ 202، 20۵، 20۸، 2۱۱، 2۱4، 
2۱۷، 2۸۶، 2۸۹، 2۹0، 44۸؛ 5/ ۱42، ۱۵۳، 
۳۳۵؛   /۷ 4۶۳؛   /۶ 24۷؛   ،22۸  ،۱۶2  ،۱۵۷
۸/ 2۳۶، 2۶0، 4۳۵؛ ۹/ 44۹؛ 11/ ۶4، ۱۶۹، 

2۳۷  ،2۳۵  ،2۳۳
ابــو الفضــل = محّمــد بــن محّمــد بــن ابراهیــم َنَســوی 

شــافعی: ۴/ ۷4
ابــو الفضــل بغــدادی ســالمی = محّمــد بــن ناصــر بــن 
محّمد: 1/ 22۷؛ ۲/ ۱۸۵، 4۵۶؛ ۴/ 2۹2، 2۹۶؛ 

۳۳0 ،22۶ /5
ابو الفضل بن عبد الرحمان حفربندی = فخراألئّمه: 

۵۶۷ /۴
ابو الفضل بن ُعَبیداهلل فقیه: 1/ ۳۱۱

ابــو الفضــل بــن عمیــد: ۴/ ۵۳، ۷4، ۸0، ۱2۹، ۱۵0، 
۱۸۱ ،۱۵۱

ابو الفضل تمیمی: 5/ ۳2، ۳۳
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بــن  عبدالکریــم   = جرجانــی  ُخزاعــی  الفضــل  ابــو 
۳۶2  /5 عبدالکریــم: 

ابو الفضل فضیلی: 1/ ۹2
ابــو الفضــل مــّری = عّبــاس بن عبــداهلل بن احمــد: 5/ 

۳۵۸
ابو الفضل هبة اهلل: ۴/ 4۷۸

ابو الفضل هروی: ۹/ ۵۱4
ابــو الفــالح = عبدالحــی حنبلــی: 1/ 2۳۵، 2۳۸، 
240، 242، 24۳، 24۶، 24۷، 4۱0؛ 3/ ۳۶۳؛ 

2۱2  /11
ابو القاسم = جنید قواریری: 5/ 4۷، ۵۵

ابو القاسم = حسن بن بشیر بن یحیی: 3/ ۵۳۳
ابو القاسم = خّزاز قّمی: ۲/ ۳۱0؛ 3/ ۱۱۵

ابــو القاســم = ســلیمان بــن احمــد = َطَبرانــی: 1/ ۱۱0، 
 ،۱0۹ ،۱0۱ ،۹۷ ،۹2 ۱۳2، ۱۹۸، ۳۱۵، ۳۱۶؛۲/ 
 ،4۶۳  ،4۶۱  ،4۵۶  ،4۵۵  ،40۳  ،2۶۹  ،2۶۷
 ،4۸۸ ،4۸۷ ،4۸۶ ،4۷4 ،4۶۹ ،4۶۸ ،4۶4
۱۵۷؛   ،۱4۸  ،۱4۶  /5 ۶۵؛  4۹۳؛ ۴/   ،4۸۹
 ،۱۹۱ ،۱۸۱ ،۱۶۹ ،۱۳۸ ،۱0۸ ،۱0۶ ،۱0۳ ،۹۱/۶
 ،۳۸۷  ،۳4۵  ،2۷۶  ،2۷0  ،24۵  ،22۷  ،20۶
 ،4۶0 ،4۳۷ ،42۹ ،42۵ ،4۱۸ ،4۱۵ ،4۱4 ،4۱۳
 ،۱۱۶ ،۶0 ،2۶ ،24 4۹۵، ۵02، ۵۱2، ۵۱۵؛ ۷/ 
 ،۳۳۹ ،2۸۵ ،2۶۹ ،2۶۸ ،۱۷۵ ،۱۶2 ،۱4۱ ،۱2۷
۳۸۵، 4۱0، 4۳۵؛ ۸/ ۶۳، ۹2، ۱۱2، ۱۱۵، ۱۱۶، 
 ،204 ،20۳ ،20۱ ،۱۸۳ ،۱۸2 ،۱۸0 ،۱۵۵ ،۱44
 ،۳40 ،2۸۹ ،2۸2 ،2۸0 ،24۵ ،24۳ ،242 ،240
۳۵۷، ۳۷۵، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۹0، 404، 40۵؛ ۹/ 
 ،۱۸۳  ،۱۳2  ،۱۳0  ،۷0  ،۶۷  ،۱4  ،۱۳ 4۶۹؛1۰/ 
 ،2۹0 ،2۸۹ ،2۸4 ،2۸2 ،2۱4 ،۱۸۶ ،۱۸۵ ،۱۸4

 ،444 ،۳2۷ ،۳22 ،۳0۹ ،۳04 ،۳00 ،2۹۵ ،2۹۱
44۵، ۵44، ۵۷۱؛ 11/ ۶۶، ۶۷، ۱40، ۱4۱، ۱42، 

۱۶۹ ،۱۵۶ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۳
ــز =  ــن عبدالعزی ــد ب ــن محّم ــد اهلل ب ــم = عب ــو القاس اب
َبَغــوی: 1/ ۱۹۱، 44۳؛ 3/ ۵۵۹؛ 5/ ۱4۸؛ ۶/ 

۱۶۳  /۹ ۱4۵، ۳۳۵؛   /۷ ۵02؛ 
ابو القاسم = عبدالّصمد بن بابک: ۴/ ۸2

ابــو القاســم = عبدالّصمــد بــن محّمد بــن ابی الفضل 
 ،۳02  /1 )خزســتانی(:  َحَرســتانی  انصــاری   =

4۶۵
ــو القاســم = عبدالواحــد بغــدادی = ابــن  مطــّرز: ۴/  اب

۳۹۳
ابو القاسم = محّمد بن ابراهیم: 11/ 2۷۸، 2۷۹

ابــو القاســم = محّمــد بــن حنفیــه: 1/ ۶۱، ۳۵۱؛ ۲/ 
۳۷4، ۳۷۵، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸0، ۳۸۱، ۳۸۳؛ 
3/ ۳4۸؛ 5/ 2۵۶؛ ۸/ 24۶؛ ۹/ ۵۹۵، ۵۹۶

ابــو القاســم = محّمــد بــن َطلحــه بــن ُعَبیــداهلل: ۶/ 
4۶۱، 4۶۸، ۱۸۷؛ ۹/ ۱۳4، 2۳2، ۳۶2، ۳۶۳، 
4۸۱ ،۳۸4 ،۳۸0 ،۳۷۶ ،۳۷4 ،۳۷۳ ،۳۷2

ابــو القاســم = محمــود بــن عمــر = جــاراهلل َزَمْخَشــری: 
۶04 ،۵۷2 ،۵۶۶ ،۳۷۵ ،۳۵۶ ،2۱۳ /1

ابو القاسم = نفیس انباری: ۷/ ۱۱۹
ابو القاسم = هبـة اهلل بن بدر = ابن  صیاد: ۴/ ۵۵0

ابــو القاســم = یعقــوب بــن احمــد َســِری: 1/ 4۵۹؛ ۴/ 
4۵۷ ،4۵۶

ابو القاسم ابن عال: ۲/ ۹2
ابو القاسم ازهری: ۷/ 4۳۹

ابــو القاســم اشــعری قّمــی = ســعد بــن عبــداهلل: ۷/ 
۵۷4



۲۸5 فهرست نمایگان:  کسـان

ابو القاسم بشران: 5/ 4۵۶
ابو القاسم بلخی: ۲/ ۱۹۸؛ ۴/ 2۸۸؛ ۷/ ۱۱۶، ۱۱۸، 

۵۵0 ،۱20
ابو القاسم بن ابی الحسین بن روح: 3/ 4۱۷، 42۳

ابو القاسم بن ابی عالء اصفهانی: ۴/ ۱22
ج بغدادی: 3/ ۵۵۹

ّ
ابو القاسم بن ثال

بــن  بــن محّمــد  بــن ُحَصیــن هبــة اهلل  ابــو القاســم 
۳0۷  ،2۱2  /1 َشــیبانی:  عبدالواحــد 

ابو القاسم بن عالء: 11/ ۱۵۹
ابو القاسم بن فهد هاشمی: ۴/ ۳0۶

ابــو القاســم بــن مســلمه علــی بــن حســن بــن احمــد = 
رئیــس الّرؤســاء: ۴/ 4۳۹

ابــو القاســم بیــع = بریه بن محّمــد بن بریــه: 5/ ۳۳۳، 
۵0۱ ،44۵

ابو القاسم جنید خّزاز: 5/ ۱00
ابو القاسم جهنی قاضی: 5/ 422

ابو القاسم حسینی شیرازی: ۶/ ۵۱
ابو القاسم ُخزاعی: 1/ ۹2
ابو القاسم خلیلی: 1/ ۹2

ابــو القاســم دّقــاق مصــری = جعفــر بــن محّمــد بــن 
۳۳۶  /5 فضــل: 

ابو القاسم رازی غروی: 11/ ۳۷۶
ــن ابراهیــم عراقــی: ۴/  ــی = عمــر ب ــو القاســم زعفران اب

44۱ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۸2
ابو القاسم صرصری = اسماعیل بن حسن: 5/ ۱0۹

ابو القاسم طلحی شافعی: 11/ 2۵۵
ابو القاسم عبداهلل بن احمد حربی: ۶/ 4۸۱

ابو القاسم عمر حنبلی: 5/ ۱۶۳
ابــو القاســم قزوینــی = عبــداهلل بــن محّمــد بــن جعفــر: 

5/ ۳۶۵؛ ۸/ ۷۳، ۷۶، ۷۷؛ 11/ ۱۳۵
ابو القاسم قشیری: 11/ 20۷، 20۸

ابو القاسم کرسانی: 11/ 24۶
ابو القاسم کوفی = ابراهیم بن نجیح: 5/ ۱0۸

ابو القاسم هبة اهلل منصوری: 5/ 2۸
ابو الکاتب عّمار: 1/ 2۷۶

ابو المحاسن دمشقی: 1/ 22۱
ابــو المســتهّل = کمیــت بــن زیــد اســدی: 1/ 2۶۸، 
2۶۹، ۵۶2؛ ۲/ ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۶؛ 3/ ۱۱۶، ۱22، 

۵۶0؛ ۴/ 4۳0
ابــو المظّفــر = محّمــد بــن آدم بن کمال َهــَروی نحوی: 

۵۱۵ /۲
ابــو المظّفــر = منصــور بن محّمد = َســْمعانی: 1/ ۱۱۸، 
 ،2۱4  ،20۱  ،۱۹۶  ،۱۹4  ،۱۹0  ،۱۸۱  ،۱۷4  ،۱4۹
 ،۵۸ ،۵۱ ۱۷۹؛ ۴/  2۱۷، 2۳2، 2۸0، ۶0۹؛ ۲/ 
۷4، ۱2۸، 20۹، 2۹2، 4۵۶، 4۸0؛ 5/ ۱۸، 2۱، 
22، ۳۸۹، 4۳۹، 4۵۳، ۵44؛۶/ ۹۳؛ 11/ 240، 

۳۳۱ ،2۵۵
مطــّرزی   = المــکارم  ابــی  بــن  ناصــر   = المظّفــر  ابــو 
 ،۵۶۹  ،۵۶۸  /۴ ۳۹۸؛   ،2۸۳  /1 خوارزمــی: 

۵۷۳  ،۵۷2  ،۵۷۱
ابــو المظّفــر واعــظ = محّمــد بــن اســعد حکیمــی: 5/ 

۳۹0
ابــو المعالــی = عبدالعزیــز بــن حســین بــن حّبــاب 
اغلبــی ســعدی صقلــی = قاضــی جلیــس: ۲/ 

۵4۶  /۴ ۶0۹؛   ،۶0۸  ،24۵  /3 ۹۶؛ 
ابــو المعالــی = عبدالملــک ابــن  الّشــیخ ابــو محّمــد: 

۵۸۷  /5
ابو المعالی بغدادی: 11/ 244
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ابــو المعالــی بن بســر بخــاری = احمد بن محّمــد: 5/ 
۱۱۱

ابو المعالی بن حاج محّمد کلباسی: 11/ ۳۷۳
ابو المعالی بن محّمد بن عمران: ۴/ ۱۵۱

ابو المعالی دوامی: ۲/ ۱0۷
ابو المعالی صالح: 5/ ۷2

ابو الملوک/ ابو العکوک حجازی: 5/ ۳۸۹
ابــو المؤّیــد = موّفــق بــن احمــد = خوارزمــی: 1/ ۳۶، 
 ،۷۱ ،۶۶ ،۶۵ ،۶۳ ،۶0 ،۵۷ ،۵۶ ،۵4 ،۵۱ ،4۸
 ،۱۱0 ،۱0۷ ،۱0۵ ،۱0۳ ،۱00 ،۹۸ ،۹۵ ،۹۱ ،۸۳ ،۷2
 ،2۱۶ ،۱۶۹ ،۱2۳ ،۱22 ،۱20 ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۱۱۷ ،۱۱۳
 ،۳2۵  ،۳24  ،۳0۹  ،۳0۵  ،2۸۶  ،2۸۳  ،2۸۱
 ،4۶2 ،4۵۹ ،۳۹۸ ،۳۹۷ ،۳4۹ ،۳4۶ ،۳۳۶
۵۵4، ۵۵۷، ۶0۹؛ ۲/ ۷۱، ۷2، ۸4، ۸۸، ۹۱، 
 ،۱۳۱ ،۱0۸ ،۱0۵ ،۱04 ،۱0۱ ،۱00 ،۹۷ ،۹۶ ،۹4 ،۹۳
 ،4۷۱  ،4۶2  ،4۵۶  ،4۵4  ،4۵2  ،2۸۷  ،۱۶۳
 ،۱4۹  ،22 4۹0؛3/   ،4۹0  ،4۸۸  ،4۸0  ،4۷۷
 /۴ ۱۶۹، ۱۹۸، 220، 244، 2۷۱، 2۷2، ۵2۷؛ 
 ،۵۶۳ ،۱۳۶ ،۹۹ ،۹۸ ،۹۷ ،۹۶ ،۹4 ،۹۳ ،۹2 ،۱0
۵۷۵؛   ،۵۷4  ،۵۷۳  ،۵۷۱  ،۵۷0  ،۵۶۶  ،۵۶۵
 ،42۹  ،42۸  ،42۷  ،2۸۷  ،۵۵  ،۵۱  ،4۷  /5
 ،24۶  ،2۵  ،24  /۷ ۵02؛   ،۱۱4  ،۹4  /۶ 4۳0؛ 

204 4۶۹؛ 11/  ۳2۵، ۳۳۵، ۳۳۹، ۳۵۱؛ ۹/ 
ف: 3/ ۱۹4

ّ
ابو الهذیل عال

ابــو الَهیَثــم = مالــک بــن تّیهــان بلــوی: 1/ ۵۳، 2۸۸، 
 ،۳۷۷  /۷ ۳۳۸؛   ،۳۳۱  ،۳2۹  ،۳2۱  ،۳0۸

۵۵۹  /۹ ۸۷؛   /۸ ۳۸0؛   ،۳۷۹
ــدق: 5/  ــن اش ــی ب ــی = یعل ــی حّران ــم عقیل ــو الَهیَث اب

۵2۷  ،4۱۸
ابو الَهیَثم عمری = خالد بن یزید مّکی: 5/ ۳4۶

ابو الوحش: ۴/ 4۷۶، 4۷۷
ابو الوفاء ابن سلمه: ۲/ ۵۱4

ابو الوفاء بن عقیل حنبلی: 5/ ۱۸۷، 24۶
ی: 3/ 2۷

ّ
ابو الوفاء راجح حل

ابو الوفاء عرضی حلبی: ۶/ ۷2
ابو الوقت: 3/ 20۵

ابو الولید باجی: 1/ ۱۹۳، 20۸
ابو الولید بن ُشحنة حنفی حلبی: 1/ ۵۸۸

ابو الیمان ِحْمصی: 3/ ۵۵۹
ابو الیمن زید کندی: 1/ ۳۱2

ابــو امامــة باهلــی = صــدی بن عجــالن بن حــارث: 1/ 
۱00، 2۷0، ۳4۸، ۵۱۹؛ ۲/ ۸4، 4۶۶؛ 3/ ۱۱۷؛ 
 /۹ 2۷4؛   ،۱۱۷  ،۱۱۶  ،۱۱۱  ،۶۳  /۸ 42۸؛   /۶

۵۶2 ،۳۷۸ ،2۵۳
ابو امامة نجاری: ۷/ ۳۷۷، ۳۷۸

ابــو امامــه = اســعد بــن زرارۀ خزرجــی: 1/ ۵۵، ۱۳4، 
 ،40۸  ،۳۸4  ،۳۷۹  ،۳۷۸  ،۳۷۷  /۷ 4۹۷؛ 

40۹
ابو امّیة بصری حبطی: 5/ ۳۳2

ابو ایمن: 5/ 24۳
کلیــب: 1/  ــو اّیــوب انصــاری = خالــد بــن زیــد بــن  اب
 /3 40۳؛   /۲ ۳۳۸؛   ،۳۳۱  ،۳۳0  ،۳2۹  ،۷۳
 ،22۹  ،222  /5 2۹4؛   ،2۹2  ،2۹۱  ،2۹0  ،4۳
2۷۷؛ ۶/ 2۷۱، 2۷۳، ۳۸۶؛ ۷/ ۱۳۹، 2۸۸، 
۳۵۱، ۳۸0، ۳۸۶؛ ۸/ 22۹، 2۹۱؛ ۹/ ۷، 20۵، 
2۶۱، 2۶۹، 442، 4۸0، ۵۵4، ۵۵۸؛ 1۰/ ۷۶، 
2۳۹، 42۵، 44۵، ۵۶۹، ۵۷۸؛ 11/ 42، 4۸، 

۱۷4  ،4۹
ابو اّیوب بصری = یحیی بن میمون: 5/ 4۱۷
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ابو اّیوب بهرانی حمصی = سلیمان بن عبدالحمید: 
۳۵2 /5

ک اسدی: ۲/ ۳۹۹، 40۱ ابو بجیر = ابن َسّما
ابــو بجیــر = عبــداهلل بــن نجاشــی اســدی: ۲/ ۳۷۱، 

.۳۷۹  ،۳۷۸
ابو بحر بربهاری = ابو الحسن بن کوثر: 5/ ۳۹2

ابــو بحــر تمیمــی ســعدی = احنــف بــن قیــس: ۹/ 
۵۶0  ،۵22  ،۵۱۷  ،۱۳۶

ابو بدر = عّباد بن ولید: 1۰/ ۱۱۵
ابو بردة بن ابی موسی: 11/ ۸۶

ابو بردة بن ِنیار بن عمرو: ۷/ ۳۸0
ابو برده هانی بن نیار/ نمر: ۹/ ۵۶0

ابو َبرزة اسلمی:
ــة بــن ُعتَبــة اســلمی: 1/ ۱2۳، ۶42؛ 

َ
ابــو َبــرزه = َنْضل

2۱4 ۵۶4؛ 1۰/  ۳۸۸؛ ۹/  ۱۸۳؛ ۸/   /3
ابو بریده: ۲/ 4۷۱

ابــو بســطام = ُشــعبة بــن حّجــاج بصــری: 1/ ۱۵0؛ ۲/ 
۵۶۵؛ 3/ ۱4۶، ۳0۵

ابو بشر = احمد بن ابراهیم عّمی بصری: ۲/ ۳۶۱
ابــو بشــر = اســماعیل بــن عبــداهلل عبــدی اصفهانــی = 

ویه: 1/ ۱۱۱، ۱۸۳، ۵۱4، ۵۱۷؛ ۷/ 2۶۸ ــّمُ َس
ابــو بشــر = محّمــد بــن احمــد = دوالبــی: 1/ ۳۶، ۶۶، 
۷۶، ۱2۶، ۱۹2، 2۹۶، ۵۱۷؛ 3/ 200، 20۷، 2۱۳؛ 
5/ ۱4۱؛ ۶/ ۱۵۷، 4۵۸؛ ۷/ ۱۷۵؛ ۸/ ۶4؛ ۹/ 

4۵4، ۵44؛ 1۰/ ۱4۷
ابو بشر بصری = روح بن مسافر: 5/ ۳4۹

یه اســدی: 1/ 
َ
ابــو بشــر بــن ابراهیــم = اســماعیل بــن ُعل

۱۵۵
ابو بشر مّری بصری = صالح بن بشیر: 5/ ۳۵۵

ابو بشر یزدی = پهلوان بن شهرمزان: 5/ ۳۳4
ابو بشیر عابدی: ۹/ ۳2۵

ابو بصیر لیث مرادی: ۷/ ۵۵۷
ابــو َبلــج = یحیــی بــن ســلیم فــزاری واســطی: 1/ ۱۱0، 

۱۹۹ ،۱42
ابو َبلج = یحیی بن سلیم واسطی: ۹/ 4۶۸

ابو َبلج بن ابی سلیم: 1/ ۱0۷؛ 3/ ۳۱0
ابو بهز کوفی = صقر بن عبد الرحمان: 5/ ۳۵۶

ابو تراب = شیخ عبدالّصمد: 11/ ۳۳۸، 4۱4
ابو تغلب غضنفر: ۴/ ۱۵0

ابــو تّمــام طائی = حبیــب بــن اوس: 1/ 4۶، ۶۱، ۳۵۱، 
42۵، ۵۶4؛ ۲/ ۱0، ۱۱، 2۸۷، 4۹۹، ۵0۱، ۵0۷، 
 ،۵۱۷ ،۵۱4 ،۵۱۳ ،۵۱2 ،۵۱۱ ،۵۱0 ،۵0۹ ،۵0۸
 ،۵۱  /3 ۵۸4؛   ،۵۶2  ،۵24  ،۵2۱  ،۵20  ،۵۱۸

۵42، ۵۶۱؛ ۴/ ۸4؛ ۷/ ۱۷۸
ابو ثمیله صالح بن ُذبیان: 3/ ۱۱۸

ابــو ثنــاء = شــمس الدیــن بــن محمــود اصفهانــی: ۷/ 
۱۹۷ ،۶

ابو ثور: ۶/ 2۶۸؛ ۷/ 4۵0؛ ۸/ 2۹۱، ۳4۳، ۳۵4
ــن حــرام: ۷/ ۳۷۸،  ــن عمــرو ب ــر = عبــداهلل ب ــو جاب اب

۳۷۹
ابو جارود: 1/ ۵4؛ ۲/ ۱0۱

ابو َجّحاف داوود بن ابی عوف: 1/ ۳۷2؛ 3/ ۱4۵
ابو َجْحَدری: ۲/ ۳۸۹، ۳۹۵

ابــو ُجَحیفــه = َوْهــب بــن عبــداهلل ُســوائی = َوْهــب 
۵۶۵  /۹ 2۶۳؛   /۸ ۳۷۵؛   /۷ ۱24؛   /1  الخیــر: 

ابو جدعاء: ۹/ 44۸
ابو جروه: 3/ 2۹0

ابو جعد ضمیری: ۶/ 4۱۵
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ابــو جعفــر = احمــد بــن محّمــد = َطحاوی حنفــی: 1/ 
۹۱، ۱۸۹، ۱۹2، 4۹0؛ 3/ ۱۹۹، 200، 20۵، 20۶، 
 ،2۱۸ ،2۱۷ ،2۱4 ،2۱۳ ،2۱2 ،20۹ ،20۸ ،20۷
۳۱۷، ۳۱۹؛5/ ۶۸، 4۳2؛ ۶/ ۱۸۱، 2۳2، 2۶۳، 
۳2۵؛ ۸/  2۶۵، ۳۱2، ۳۶۱، ۳۶2، ۳۸۷؛ ۷/ 
۷0، ۳۱0۳۱4، ۳۱۸؛ 11/  2۹0، 2۹۳، ۳0۶؛ 1۰/ 

2۳۱
 = اســماعیل  بــن  محّمــد  بــن  احمــد   = جعفــر  ابــو 
 ،۱20  /۸ ۳۷2؛   ،۳۳2  /۶ 2۵۹؛   /3 نّحــاس: 

۱۷۵  /1۰ ۳2۸؛ 
ابو جعفر = محّمد بن حبیب: ۷/ ۵۱2

ابــو جعفــر = محّمــد بــن عبــداهلل = اســکافی معتزلــی: 
۲/ ۱0، ۸۹، 42۳، 424، 4۳4؛ 3/ ۱۶۶، ۱۹۵، 
 ،۳۵۱  ،۳۵0  ،۳4۶  ،۳4۵  ،۳44  ،۳۳4  ،242
 /۷ ۳۶۵؛   ،۳۶0  ،۳۵۵  ،۳۵4  ،۳۵۳  ،۳۵2

۵۵0  ،2۹۶
ابــو جعفــر = محّمــد بــن عثمــان = ابــن ابــی شــیبۀ 
َعْبســی کوفی: 1/ ۹۷، ۱۸۸، ۳۷2، ۳۹۳، ۳۹۹؛ 

۲/ ۷2؛ 5/ 400
ابــو جعفــر = محّمــد بــن عمــرو بــن موســی = َعقیلــی: 
 ،2۸۳  ،۱0۹  /۲ ۵۵۷؛   ،2۸۶  ،2۸۵  ،۱۷4  /1
 ،2۶۶  ،20۷  ،200  ،۱۸۹  ،۱۵2  ،۱0۹  /3 4۷۶؛ 
 /۶ ۱۵۸؛   ،۱۵۵  ،۱4۱  /5 4۷۶؛   ،۳۱۵  ،2۸۳
۱0۳، ۱0۶، ۱0۸، ۱۳۵؛ ۷/ ۱2۶، ۱2۷، ۳۶0، 42۱، 
422، 42۸، 4۵0، 4۵۵، 4۵۷؛۸/ ۱۹، 40، 42، 
 ،4۵4 ،4۵۳ ،442 ،2۷۷ ،2۳۵ ،۱۷0 ،۷۷ ،۶4
 ،۵2۶  ،۵20  ،۵۱4  ،4۷۵  ،4۷4  ،4۷2  ،4۶2
۵۳0، ۵۳۱، ۵۷۱، ۵۹0؛ 1۰/ 4۵، ۱۱۶، ۱22، ۱۳0، 
 ،۱4۵ ،۱44 ،۱4۳ ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱۳2 ،۱۳۱

 ،۱۳۶  /11 ۱4۷، ۱۶۱، ۱۷۵، 2۱۷، 2۱۸، ۳۱۳؛ 
۱۹۵ ،۱۵۹ ،۱۳۸

ابو جعفر = محّمد بن نعمان: 3/ 222، 4۱۵
کلینــی: 1/ 4۷4،  ابــو جعفــر = محّمــد بــن یعقــوب = 
4۷۵، 4۸0؛ ۲/ ۵۱، 44۶، ۵۶۵؛ 3/ 4۱۹، 42۵؛ 
۴/ ۷4؛ 5/ ۷۳، ۷4، ۷۹؛ ۷/ ۵۳، ۵۵، ۵44، 

۵۸2 ،۵۶4 ،۵۶۳ ،۵۵۹ ،۵۵۸ ،۵۵۱
ابو جعفر ابن  بیاضی: 5/ 2۸۷

ابو جعفر بن زبیر: 1/ ۳۸۶
ابو جعفر بن قبه: ۴/ 2۸۸؛ ۷/ ۱۱۶، ۱۱۸، ۱20

ابو جعفر حضرمی: 1/ ۳0۳
ابو جعفر حنبلی: 5/ ۱۳۸

ابــو جعفــر خــّزاز = محّمــد بــن ســلیمان بــن هشــام = 
ابــن بنــت مطــر الــوّراق: 5/ ۳۹۶، 4۶0

ابو جعفر طالقانی = محّمد بن قاسم: 5/ 40۳
ابــو جعفــر عــدل بغــدادی = احمــد بــن محّمــد بــن 

۱2۳  /5 علــی: 
ابــو جعفــر قمــی = محّمــد بــن عبــداهلل بــن جعفــر بــن 
ــن مالــک حریــری: 3/ 4۱۷ حســین بــن جامــع ب

ابو جعفر کتانی: 5/ ۵۸؛ 11/ 2۸4
ابو جعفر نفیلی: ۹/ ۵۹0

ابو جعفر نقیب: 1۰/ 2۶۵
ابو جالس: 5/ ۳۳۶
ابو جمیله: ۸/ ۳0۸

ابو جندل = عاصی بن سهیل: ۷/ 2۳۶
ابو جندل بن سهیل عامری: 3/ 2۵۱

ابــو ُجنیــده = ُجْنــَدع بــن عمــرو بن مــاِزن انصــاری: 1/ 
۵۱۱ ،۱2۶ ،۶۵

 ،2۵ ۱04؛ 3/  بــن هشــام مخزومــی: ۲/  ابــو جهــل 
2۵2؛ ۶/ ۸۸؛ ۷/ ۱۵2، 4۸۳، ۵00، ۵0۱، ۵۱4؛ 
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204 ،۱۵۸ ،۱2۵  /1۰ ۱۸، ۳۸۸، 4۱۹؛   /۸
یفــه عــدوی: ۷/ ۵۷2؛ ۹/ ۳2۶، 

َ
ابــو َجهــم بــن  ُحذ

۳2۷
کوفــی = ازرق بــن علــی بــن مســلم حنفــی:  ابــو َجهــم 

۱۵۸ ،۷۷ /1
ابــو جــوزاء = احمــد بــن عثمــان بصــری: 1/ ۹۳، ۱۷۶، 

۱۷۷؛ ۹/ ۵۵2
ابــو جــون/ ابــو مطــرف = ســلیمان بــن صــرد ُخزاعــی: 

۲/ ۵۵۵؛ 3/ ۱4۶؛ ۹/ ۸4، ۵۶2
ــم رازی = محّمــد بــن ادریــس: 1/ ۸۷، ۱4۶،  ابــو حاِت
 ،۱۶2  ،۱۶۱  ،۱۶0  ،۱۵۸  ،۱۵۶  ،۱۵۵  ،۱۵۱  ،۱4۸
 ،۱۷2 ،۱۷۱ ،۱۶۹ ،۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱۶4 ،۱۶۳
 ،۱۹۸ ،۱۸۹ ،۱۸۹ ،۱۸۸ ،۱۸2 ،۱۸0 ،۱۷۸ ،۱۷۶
 ،۵۳۹  ،۵۳۷  ،۵۳۱  ،42۳  ،۳۱۸  ،۳0۷  ،2۸۷
40۹، ۶۵۵؛ ۲/ 2۸2؛ 3/ 2۵۹، 2۷۸، ۳۱0؛ ۶/ 
 ،۱۵۷ ،۱۵۳ ،۱۳۶  /۷ 2۸2، 4۳0، ۵۱0، ۵۱۳؛ 
 ،422 ،4۱0 ،40۸ ،40۶ ،40۵ ،۳۹۵ ،۳۹0 ،۳۶0
 ،4۵۵  ،4۵4  ،44۹  ،442  ،44۱  ،42۸  ،42۷
4۵۷، 4۶۸؛ ۸/ ۹۳، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۳۹، ۱۵0، 
 ،4۵2  ،424  ،4۱۵  ،4۸  /۹ ۳0۵؛   ،۳0۱  ،2۳۵
 ،4۹۶ ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۷4 ،4۶۸ ،4۶۵ ،4۶2
 ،۵4۳ ،۵۳4 ،۵2۶ ،۵20 ،۵۱۵ ،۵۱2 ،۵0۱ ،4۹۸

۵4۹، ۵۷0؛ 1۰/ ۱۷۷، ۱۷۸
ابــو حاِتــم ِسِجْســتانی = ســهل بــن محّمــد: 1/ ۵۳۱؛ 

3/ ۳2۸، ۵۱4، ۵۱۸؛ ۷/ 40۵
بی = ُمغیرة بن محّمد: 1/ ۸۷

ّ
ابو حاِتم ُمهل

ابو حارث = محّمد بن عبد الرحمان: 5/ ۵۱
ابــو حــارث اســدی مدینــی = عامــر بــن صالــح: 5/ 

۳۵۷

ابو حارث َاوالسی: 5/ ۹۸
ابــو حــارث بجلــی وّراق = نصــر بن حّمــاد بن عجالن: 

4۸0 ،4۱۱ /5
ابــو حــارث عرضــی حمصــی ســلمی = عبدالوّهــاب 

ک: 5/ ۳۶۸؛ ۹/ ۵4۳؛ 11/ ۱40 بــن ضّحــا
ابو  حاِزم اشجعی: 3/ ۳۱2

کــی: 3/ ۵0۱؛ ۴/  ابــو حامــد = احمــد بــن محّمــد انطا
۱۷۷ ،۱۷۶ ،۱۷4 ،۱۷۳ ،۱4۷ ،۱۳ ،۷

ابــو حامــد = عبدالحمیــد معتزلــی مدائنــی = ابن ابی 
 ،2۷۵  ،2۷۳  ،2۷0  ،2۶۷  ،2۱۶  /۴  الحدیــد: 
 ،2۹۹  ،2۸۷،2۹۶  ،2۸۵  ،2۷۹  ،2۷۷  ،2۷۶
 ،2۷۷  ،24۱  ،۹2  ،۳0  /5 4۶۱؛   ،4۵۶  ،۳0۷
2۸۸، 2۹0، 4۷۸، 4۵۳، ۶۷0؛ ۸/ 2۱۷، ۳۶۵، 
 ،42۵ ،4۱۳ ،404 ،40۳ ،402 ،40۱ ،۳۸۱ ،۳۶۷
 ،4۵۹  ،444  ،442  ،4۳۱  ،4۳0  ،42۸  ،42۶
 ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۱  /۶ 4۶۳، 4۶4، 4۶۸، 4۷4؛ 
 ،204 ،202 ،۱۹۳ ،۱۸2 ،۱۷۶ ،۱۷4 ،۱۷0 ،۱۵۷
 ،2۸۹ ،2۵۸ ،2۵۱ ،2۳۶ ،2۳۱ ،2۱۳ ،2۱2 ،20۵
 ،4۶۵ ،4۵۹ ،442 ،4۳۷ ،4۱0 ،40۱ ،۳۱4 ،2۹۱
۵0۳، ۵0۹، ۵۱۸؛ ۷/ ۱0۳، ۱0۷، ۱۱0، ۱۱2، ۱۳2، 
 ،4۸0  ،4۷۸  ،4۷۶  ،۳۹۹  ،2۷۵  ،2۶۹  ،۱۶۶

۵۶۵ ،۵44 ،۵42 ،۵۳۵ ،4۸۸ ،4۸2
ابــو حامــد = محّمــد بــن محّمــد = غزالــی طوســی: 
1/ 2۱۱، 2۸0، 4۶۱، 4۹2، ۶۳۸؛ ۲/ ۹0، 2۶۷؛ 
 ،20۵ ،۱۹۶ ،۱۹2 ،۱۵۹ ،۱4۷ ،۱4۵ ،۷۱ ،۶4 /5
2۱۱، 2۱۱، 2۳۶، 24۶، 2۶0، 2۶2، 2۶۶، ۳2۳؛ 
۶/ ۱۱4، ۳۵۶،42۷، 4۳۳؛ ۷/ ۵۹، ۱0۳؛ ۸/ 
 ،24۶ ،24۵ ،244 ،2۳4 ،۸  /11 24۳، ۳۳۱؛ 
4۱0 ،40۳ ،2۵4 ،2۵2 ،2۵0 ،24۹ ،24۸ ،24۷
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ابو حامد اسفرایینی: 5/ ۱0۹
ابو حامد بن حسنویه: 5/ 4۶۳

ابو حامد صالحات: ۶/ ۱۱4
ابو حّبة بن عمرو: 5/ 242

ابو حّبة عمرو بن غزیه: ۹/ ۵۵۹
ابو حبیبة: ۸/ ۱۹2؛ ۹/ 200، 20۱، 22۷، 4۱۶

ابو حبیش = طاهر بن حسین فقیه: 1۰/ ۱۷۳، ۱۷4
کوفــی =  ابــو حجیــه = یحیــی بــن عبــداهلل بــن ُحَجیــة 

اجلــح: 1/ ۳۱۶
ابو حذافة سهمی = احمد بن اسماعیل: 5/ ۳۱۸

یفة بن ُعتَبه: ۷/ ۳۸۳
َ

ابو  ُحذ
یفة بن مغیرة مخزومی: ۹/ 4۵

َ
ابو ُحذ

ابو حذیفه = اسحاق بن بشر بخاری: 5/ ۳2۸
ابو  َحْرب بن ابی األسود: ۸/ ۵۱۱

ابو حرب بن اسود: ۷/ ۱۷2
ابو حّره: 1۰/ ۵۵

ابو حریف بدری: 11/ ۹2
ابو  حزم بن اسود: ۶/ ۱۳۱

ابو َحّسان = اسماء بن خارجة فزاری: 3/ 40۶
ابو حفص = عمر بن ُبَکیر: ۲/ ۳02

ابو حفص = عمر بن هارون بلخی: 5/ ۳۷۸، 444
ابو حفص = عمرو بن علی: 5/ 4۳4

ابــو  حفــص = نجم الدیــن َنَســفی ســمرقندی حنفــی: 
۵02 /۶

ابو  حفص = وّراق اصفهانی: ۴/ ۱۱۵
ابو حفص بن آجری بغدادی: 3/ ۵۵۹

ابو حفص بن شاهین: 1/ 4۳۳
ابو حفص تلُعکَبری = عمر بن محّمد: 5/ ۳۷۸
ابو حفص خّزاز = عمر بن ُعَبید بصری: 1۰/ ۱4۳

ابو حفص سکیری: 5/ 2۶۵
ابو  حفص قاضی: 11/ 2۱4

ابو  حفص لّبان: 11/ 2۵
ابو حفص مصری = حرملة بن یحیی: ۷/ ۱۶۱

ابو حفصه: ۹/ ۳۱0، ۳۱۳، ۳۷۷
ابو حقیق یهودی: ۹/ ۱0۳

ابو حمراء: ۲/ ۹۳؛ 3/ ۵24، ۵2۷
ــی: 1/  ــاری خزرج ــک انص ــن مال ــس ب ــزه = ان ــو حم اب
 ،۳۱۶ ،۳۱۵ ،2۸۸ ،2۷0 ،20۵ ،۱۵0 ،۱۳۶ ،۵۶
 ،۳۳۳  ،۳۳2  ،۳۳۱  ،۳۳0  ،۳2۹  ،۳20  ،۳۱۷
 ،۵۱۳  ،۵۱۱  ،4۹۷  ،4۶0  ،۳۳۶  ،۳۳۵  ،۳۳4
 ،۳۵  /3 ۱۵۸؛   /۲ ۶۵۹؛   ،۶42  ،۵22  ،۵۱۸
 ،۳۱۵ ،24۸ ،24۵ ،244 ،240 ،۱۸۸ ،۱۷۷ ،40
۳4۱، ۵۷۱؛ ۴/ 2۱۸، 4۵۹؛ 5/ ۱۸، ۶۸، ۱۵۳، 
۵4۵؛   ،۵۱۷  ،۳4۸  ،۳۱4  ،24۹  ،24۸  ،۱۵۵
 ،42۱ ،4۱۹ ،4۱۱ ،2۷۱ ،200 ،۱۸0 ،۱4۳ ،۱۱0 /۶
۵۱0، ۵۶۵؛ ۷/ 20، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۸،۱۳۹، ۱40، 
 ،۳۵0 ،۳۳۱ ،۳۱0 ،۳0۷ ،2۸۳ ،2۵4 ،۱۷۵ ،۱۶۱
 ،4۱4  ،4۱2  ،40۱  ،۳۷0  ،۳۵۶  ،۳۵۳  ،۳۵2
 ،4۵۳  ،4۵۱  ،44۸  ،42۹  ،4۳۱  ،42۷  ،42۵
۵24؛ ۸/ 4۹، ۷۳، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱42، ۱۵۹، 
 ،۳۵۹  ،2۸۹  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۵4  ،۱۸۳  ،۱۸2
42۹، ۵40؛ 4۳/۹، ۷۷، 2۱0، ۳۹2، 400، 424، 
42۶، 440، 44۳، 4۷۳، 4۹۳، ۵۸۹؛ 1۰/ ۱۸، 
 ،۱۹۹ ،۱۵۶ ،۱42 ،۱40 ،۱۱۷ ،۱۱۳ ،۱۱2 ،۱0۳ ،۳۷
 /11 444؛   ،4۱۶  ،۳۱۹  ،۳۱۱  ،۳۱0  ،۳0۵  ،2۹0
 ،۱۷4 ،۱۷۳ ،۱۶۹ ،۱۵۶ ،۱۳۸ ،۱2۹ ،۱2۸ ،۱2۷

2۳۱  ،۱۸4
ابو حمزه = محّمد بن علی جرجانی: 5/ ۱00
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ابو حمید ساعدی: ۸/ 2۷۹
ابو حنظله: ۸/ ۱۸0

ابــو حنیفــه = نعمــان بــن ثابــت کوفــی: 1/ 20۷، 422، 
 /۴ ۱۳2، ۵0۸، ۵۵۹، ۵۶4؛   /3 ۵۳۶، ۶4۵؛ 
۱۱0، 4۷0؛ 5/ ۳44، 4۳۱؛ ۶/ ۱2۵، ۱۷۳، 2۱۱، 
 ،۳۸0  ،۳0۳  ،۳0۱  ،2۸۸  ،2۸۷  ،2۶۸  ،2۶۵
۳۸۱، ۳۸4؛ ۷/ ۱۷2، 20۳، 2۶2، 4۱۵، 44۸، 
 ،2۵0  ،24۸  ،24۷  ،۱۶۷  ،۵۸  ،۵۷  /۸ 44۹؛ 
 ،2۸۷  ،2۷۷  ،2۷۱  ،2۶۷  ،2۶۶  ،2۶۵  ،2۶4
 ،۳۳۷  ،۳۳۱  ،۳۳0  ،۳۱۷  ،۳۱۵  ،۳۱۱  ،2۹۱
۳4۳، ۳۵4، 44۵؛ ۹/ 442، 44۳، ۸40؛ 1۰/ 
۱44، ۳0۶، ۳0۹، ۳۱۵، ۳20، ۳22، 424؛ 11/ 

20۱
ابــو حّیــان اندلســی = محّمــد بــن یوســف: 1/ ۵۷۶، 
۵۸۸؛۲/ 4۶۵، 4۶۹؛ 3/ 2۱، 24۶، 2۶2، ۳04، 
4۸۸، 4۸۹، 4۹2؛ ۶/ ۳04، ۳0۷، ۳2۹، ۳44، 

۵۱۹ ،۵۱۸ ،۵0۳ ،۳4۹ ،۳4۶
ابــو حّیــان توحیــدی = علــی بــن محّمــد بــن عّبــاس: 
۲/ ۱۸۸، 200؛ ۴/ ۱02، ۱۱0، ۱2۹؛ 5/ 420، 42۱

ابو حّیان تیمی = یحیی بن سعید: 1/ ۱4۳
ابو حیة ماِزنی: ۹/ ۳2۶
ابو حیة ُنَمیری: 3/ ۹۳

ابو خالد = مسلم مخزومی: ۶/ 4۸۱
ابو خالد = ُهدبة بن خالد قیسی بصری: 1/ ۱۷2

ابو خالد = یزید بن هارون: 5/ ۵2، ۳40، 4۵۳
ابو خالد قرشی: 5/ ۳۶۱

ابو خالد کاملی کابلی: ۲/ ۳۷۹؛ 11/ ۳۳2
لی: ۷/ 40۳

َ
ابو خراش = ُخویلد بن مّرة ُهذ

ل عتکی: ۲/ ۳۳0
ّ

ابو خال
ابو خلده: ۹/ ۱۱۸

ابو خلف اعمی بصری: 5/ 422
ــن داوود = َطیاِلســی: 1/ ۱۶۹،  ــو داوود = ســلیمان ب اب
4۸4، ۵۵0؛ 3/ ۳2۸؛ 5/ ۱۵0؛۶/ ۱۸0، ۱۸۶، 
2۳۳، ۳0۹، ۳۱۱، 42۷، 4۵۷؛ ۷/ ۱۶2؛۸/ ۱0۹، 
 ،2۶۷ ،24۳ ،240 ،۱۸۱ ،۱2۷ ،۱24 ،۱۱۷ ،۱۱۶
2۶۸، 2۷0، 2۷۳، 2۷4، 2۷۹، ۳00، ۳0۸؛ ۹/ 
42، ۵۱؛ 1۰/ 2۶۷؛ 1۰/ 224، 2۶۷، ۳۳2، ۵۵0؛ 

۱۵0 ،۱4۹ /11
ابو داوود = سلیمان حّرانی: 1/ ۳00

ابو داوود بن اشعث: ۹/ 4۸۷
ابو داوود سبخی: ۹/ 4۹۷

بــن اشــعث: 1/  ابــو داوود سجســتانی = ســلیمان 
 ،2۶4 ،۱۷4 ،۱۶0 ،۱۵۸ ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۱ ،۱4۸
2۸۷، ۳0۶، ۵۱۶، ۵2۸، ۵۳۱، ۵۵0، ۶۵۳؛ ۴/ 
4۶0؛ 5/ 2۷4، ۳2۵؛ ۶/ ۱۳۱، ۱4۸، ۱۶2، ۱۸0، 
 ،۳0۶ ،2۷۳ ،2۶0 ،2۵۶ ،24۷ ،242 ،۱۹۶ ،۱۸۱
 ،۳۷2 ،۳۶۳ ،۳4۹ ،۳4۸ ،۳4۶ ،۳22 ،۳۱۷
 ،42۶  ،42۵  ،42۳  ،422  ،420  4۱۳  ،۳۸۳
4۷2؛   ،4۶۵  ،4۶4  ،4۶۳  ،4۵۸  ،4۵۶  ،42۷
 ،40۹ ،۳۳۵ ،۳۳4 ،۱۶2 ،۱۵۳ ،۱۳۶ ،۱2۸ /۷
 ،۸۳  ،۱۹  /۸ ۵۳2؛   ،4۶۷  ،4۵۹  ،44۹  ،42۱
 ،24۵  ،2۳۵  ،200  ،۱۶۹  ،۱۶۱  ،۱۶0  ،۱۳۹  ،۱0۹
 24۶  ،۵۱  /۹ ۳2۷؛   ،۳2۶  ،۳0۶  ،2۹۳  ،2۸۸
 ،4۸۷  ،4۷۹  ،4۷2  ،4۶۵  ،4۵2  ،442  ،44۱
 ،۵۳0 ،۵2۸ ،۵2۷ ،۵2۵ ،۵20 ،۵۱2 ،۵0۱ ،4۹۷
۵۳۶؛ 1۰/ ۱۳، ۶۳، ۶4، ۸۵، ۸۶، ۱۳۵، ۱۳۹، 
 ،22۱ ،2۱۹ ،2۱۸ ،۱۸۱ ،۱۶۷ ،۱۵۳ ،۱۵2 ،۱4۶
 ،۵4۷ ،۳۳۳ ،۳۳2 ،۳2۹ ،۳0۸ ،2۹۳ ،2۸۸

۵۸۶
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ــو داوود ُطهــوی = عیســی بــن مســلم: 1/ ۳۱۳ ؛ ۲/  اب
۳۶۹

ابــو داوود مســترق = ســلیمان بــن ســفیان مســترق 
 ،44۸  ،44۶  ،۳۷0  ،۳۳۹  /۲ منشــد:  کوفــی 

4۵0  ،44۹
ابو داوود نخعی = سلیمان بن عمرو: 5/ ۳۵۳

ابو داوود َهْمدانی: ۸/ 2۶
ک بــن خرشــه: ۷/ ۱۳۹، 2۹2،  ابــو دجانــه = ســما

2۹۷  ،2۹۶
ــد انصــاری = ســلیمان بــن  ــن زی ــو درداء = ُعویمــر ب اب
هــالل: 1/ ۳4۸؛ 3/ ۱۷۵، 2۶4، 2۷۷؛ 5/ ۵4، 
220، ۵02؛ ۶/ 2۷۳، 420، 424، 4۳۷، 4۳۹؛ 
 ،2۵۱  ،2۶  ،2۵  ،2۳  /۹ 2۸۱؛   ،۱۹0  ،۱0۳  /۸
 ،۱۳۶  ،۱۳۳  ،۱۱۶  ،۱۱۵  ،۵۱  /1۰ 2۵۳؛   ،2۵2

۵0۸  ،2۸۵  ،2۸2  ،۱۵۹  ،۱۳۹  ،۱۳۷
ابو دالمه: ۲/ 40۷
ف: ۲/ ۵۶۱

َ
ابو ُدل

ابو دماش: ۲/ ۵۱۶
ابو دنیا = محّمد بن اشج: 1۰/ ۱42

لــی = خالــد بــن خالــد بــن محــرث: 1/ 
َ

ابــو ُذویــب ُهذ
۵4؛ ۲/ ۳۸؛ ۶/ ۶2

ابو ذئاب: ۸/ ۱۶۶
ابو راشد حّرانی: 1/ ۱۱۶، ۱2۵، 4۸۵

ابــو رافــع ِقبطــی: 1/ ۵4، 2۷0، ۵۱۹؛ ۲/ ۹۷، ۱0۵، 
 ،24۳  ،240  ،۱۸۸  ،۱2۵  ،40  /3 4۷4؛   ،42۹
24۷، 2۵۳، 2۹۵، ۳44، ۳4۵، ۳۶۷؛ ۶/ 2۵۱، 

۳۸۱، ۵۱2؛ ۷/ ۵2۷؛ ۹/ 44
ابــو ربیــع ســّمان = اشــعث بــن ســعید بصــری: 5/ 

۳۳۱

ابو رجاء اهوازی: ۴/ ۸۸
َجمیــل  بــن  ســعید  بــن  ُقَتیبــة   = ثقفــی  رجــاء  ابــو 
۳۳4  /۷ ۶۱؛   /3 ۵۳0؛   ،۱۷4  ،۷۶  /1 َبْغالنــی: 
ابــو رجــاء خراســانی = َمَطــر بــن َطهمــان وّراق: 1/ ۵۱، 

۱4۱، ۳۹۵، ۳۹۷، 4۶۵، ۶۵۱، ۶۵4؛ ۸/ ۱۹۷
ابــو رجــال = محّمــد بــن عبــد الرحمــان: ۷/ ۱۳۷، 

۱۳۸
ابو ُرَمیله: 1/ ۳2۷

ابــو ریــاض = ابراهیــم بــن شــیخ علــی بــالدی بحرانــی: 
۵۶۳ ،۵۵۶ ،۵۵۵ ،4۸۳ ،2۹4 ،۱۳ /11

ابو ریان: ۴/ ۱۵0؛ 5/ 2۹4
ابو ریحان = محّمد بن احمد بیرونی: ۲/ ۵۱۳
ابو ِزْبِرقان = عبداهلل بن ِزْبِرقان کاتب: ۲/ ۵۱۹

ابــو زبیــر = محّمــد بــن مســلم اســدی مّکــی: ۶/ ۳0۵؛ 
۷/ 4۵۳، 4۵4؛ ۸/ ۳۱2؛ 1۰/ 222، 22۳

ابــو زراره = ُمصَعــب بــن ســعد بــن ابــی وّقــاص ُزْهــری 
ــی: 1/ ۱40 مدن

ابو ُزرعه = حیاة بن شریح: 11/ 2۱0
ــو ُزرعــه = محّمــد بــن احمــد بــن ابــی عصمــه: 11/  اب

۱۵۹
ابــو ُزرعــه ابــن  العراقــی = احمــد بــن عبدالرحیــم = ولی 
 ،20۹  ،20۸  ،20۶  ،۱۳2  /3 ۵4۳؛   /1 الدیــن: 

22۶ 2۱4، 2۱۷؛ 5/ 
ابــو  ُزرعــه دمشــقی = احمــد بــن حســین بــن علــی: ۸/ 

۹۸
ــم: 1/ ۱۳2،  ــو ُزرعــه رازی = ُعَبیــداهلل بــن عبدالکری اب
 ،۱۵۶  ،۱۵4  ،۱۵۱  ،۱4۹  ،۱4۸  ،۱4۶  ،۱4۱  ،۱40
 /3 ۱۷۹؛   /۲ 4۶۷؛   ،444  ،۱۸2  ،۱۶۵  ،۱۶2
20۸، 20۹، 2۱۷؛ 5/ ۷0، 4۱0، 4۶۱، 4۶۶، 4۹۹، 
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 ،۱۵۳ ،۱2۷ 4۳0، 4۳۸؛ ۷/  ۵۳۸، ۵۶۳؛ ۶/ 
 ،4۵۵ ،4۵4 ،4۵۱ ،4۱0 ،40۸ ،۳۶0 ،۱۶2 ،۱۵4
4۶۸؛ ۹/ 4۱۵، 4۱۶، 4۵2، 4۵4، 4۶2، 4۶۸، 
 ،۵۸۸  ،۵۳4  ،۵2۶  ،۵۱۱  ،4۹۸  ،4۷۹  ،4۷2
۱۳۶، ۱4۷، ۱4۸، ۱۵۱، ۱۷۷، 220؛   /1۰ ۵۸۹؛ 

2۱0 ،۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۵۵ ،۱4۵ ،۱۳۶ ،۷ /11
ابو زعنه = کعب بن عمر: ۹/ ۵۶4

ابو ِزْغل مرادی: ۲/ ۳۶۹
ابــو زکریــا = یحیی بن عبدالحمید ِحّمانــی کوفی: 1/ 

۵۶4 ،۳۹۶ ،۳۹۵ ،۱۷0
ــن علــی = خطیــب تبریــزی: 1/  ــا = یحیــی ب ــو زکری اب
۵۱۵؛3/   ،۵۱۳  ،۱۸۶  ،۱۸۵  ،۱۸۳  /۲ ۵۸۵؛ 
 ،42۵ ،42۳ ،4۱۷ ،4۱۵  /۶ ۳۸۳؛   /۴ ۵۶۷؛ 

۱0۹  ،۱0۸  /۸ ۳۳۵؛   /۷ ۵0۳؛   ،4۷2  ،42۶
ابــو زکریــا اصفهانــی = یحیــی بــن عبدالوّهــاب = ابــن 
 َمْنــده: 1/ ۳۶، ۶۵، ۱00، ۱04، 2۱۱، 442، 44۳؛ 
3/ 202، 20۷، 20۸، 20۹، 2۱2، 2۵0؛ 5/ 4۶۵؛ 
۶/ 2۵۷؛ ۷/ ۱2۸، ۳۸۸، ۳۹2، 444، 4۵۵؛ 
۸/ ۸2، ۸۳، ۱۵۵، ۳۸۷؛ ۹/، 42، 4۵، ۷۵، 
4۷۱؛ 1۰/ ۱۱۷، ۱۳0، ۱۳۱، 2۸0، 2۸۱؛ 11/ ۱۶۹

ابو زکریا عجالنی: 3/ ۳۸2
ابو زلفاء بصری: ۲/ ۳0۳

لــب بــن اســد بن عبدالعــّزی:  ابــو زمعــه = اســود بــن ُمّطَ
4۳۵ /1

ابو زناد: ۹/ ۳2۸، 4۵2
ابو زهرا: ۸/ 4۱0

ابو ُزَهیر: 1۰/ ۱۷۷
ابو زیاد: 1/ 42۱

ابو زید عّطار = صلة بن سلیمان: 5/ ۳۵۶
ابو زید علی َزبیدی: ۸/ 20۸

ابو زید: 3/ ۵۱4
ابــو زینــب بــن عــوف انصــاری: 1/ ۵2، 2۹4، 2۹۵، 

۳2۱
ابو سالم = عبداهلل بن سالم: 1۰/ ۱42

َنصیبــی  قرشــی  طلحــة  بــن  محّمــد   = ســالم  ابــو 
 ،۶۱  /۲ ۵۷۱؛   ،۳۷4  ،2۹۶  ،222  /1 شــافعی: 
۵40، ۵4۱؛ 3/ ۱۶۹، 244، ۵2۹؛ ۶/ 4۱، ۹4، 

۳۳۸  ،2۵  /۷ ۵0۳؛   ،4۶۸  ،۱۸۷  ،۱۱2
ابو سائب مخزومی: 3/ ۵۵۹؛ 5/ 4۹

ابو سبرة بن ابی رهم: ۷/ ۳۸۳
ابو سبرة نخعی: 11/ ۱۷2

ابو سحاق َهْمدانی: ۸/ ۱۹۱
ابو سروعه = عقبة بن حارث: ۶/

یفــة بن ُاَســید ِغفــاری: 1/ ۶۸، ۶۹، 
َ

ابــو َســِریَحة = ُحذ
 ،2۶۷  ،2۶2  ،24۸  ،2۱۹  ،2۱۳  ،۱04  ،۱02  ،۷0
2۷0، 4۱۸، ۵02، ۵0۵، ۵۱۱، ۵۱۳، ۵۱۷، ۶۱4؛ 

24۵ /۶
ابــو ســعد = احمــد بــن محّمــد اصفهانــی: 5/ ۱۱۱، 

۱۵۳
َســْمعانی   = محّمــد  بــن  عبدالکریــم   = ســعد  ابــو 
 ،۵۶2  ،244 4۶۱؛3/   ،2۱۵  ،۱۱۸  /1 شــافعی: 

۹4  /۶ ۱۵۳؛   /5 ۵۷4؛   ،۵۶4
ابو سعد = منصور بن حسین آبی رازی: 1/ 2۷۶

ابــو ســعد انصــاری رّقــی = عبــداهلل بــن ســعد بــن معــاذ 
بــن ســعد بــن معــاذ بــن ابــی ســعد: 5/ ۳۶4

ابو سعد بن خیثمه: 5/ 242
ابو سعد سرخسی: ۴/ 44۱
ابو سعد مخزومی: ۲/ ۵۶4

ابو سعد مدائنی: 5/ 422



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 12( ۲۹۴

ابــو ســعد مدنــی = ســعید بــن ابــی ســعید مقبــری: ۹/ 
۳۷۷

ابو سعد مستوفی: 5/ 2۸۷، 2۸۸
ابو سعید = ابان بن جعفر: 5/ 442

ــو ســعید = حســن بــن ابــی الحســن یســار بصــری:  اب
۳۹۶  /۲

ابــو ســعید = حســن بــن احمــد اصطخــری: ۴/ ۱4۵، 
۱۵۷ ،۱۵۵ ،۱4۶

ــِدي = عالئــی = صــالح 
َ
ابــو ســعید = خلیــل بــن َکیَکل

الدیــن: 5/ ۱۳۵، ۱۸۶؛ ۶/ ۱0۱، ۱0۶، ۱۱0، ۱۱2؛ 
۶/ ۹۶، ۱0۱، ۱0۶، ۱۱0؛ ۹/ ۱0۳

ابو سعید = سالم بن نوح بصری: ۲/ ۵۶۵
ابــو ســعید = ســعد بــن مالــک انصــاری = ُخــْدری: 1/ 
 ،۹۶ ،۹۵ ،۹4 ،۹۳ ،۹2 ،۹۱ ،۹0 ،۸۹ ،۸۸ ،42
 ،2۹۹  ،2۷0  ،2۶2  ،۱۸۸  ،۱۸۶  ،۱۷۶  ،۱0۱  ،۹۷
 ،۳۷4 ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳۷0 ،۳۶۹ ،۳۱۷ ،۳0۸
 ،۳۹2 ،۳۸4 ،۳۸۱ ،۳۸0 ،۳۷۹ ،۳۷۷ ،۳۷۶
 ،40۱  ،۳۹۹  ،۳۹۷  ،۳۹۶  ،۳۹۵  ،۳۹4  ،۳۹۳
 ،۵۱۳ ،۵۱2 ،۵۱۱ ،4۹۷ ،4۷۱ ،4۶۶ ،4۵۸ ،4۵۷
۵۵۸، ۶20؛ ۲/ ۷0، ۷۱، ۷2، ۷۹، 4۵۵، 4۶۹، 
4۸۶، 4۸۷؛ 3/ ۱۵۶، 2۷2، 2۷۶، 2۹۱، ۳۱۱، 
۳۱2، ۳۱۸، ۳2۱، ۳۳۵، ۳4۶، 4۹2؛ ۴/ 4۵۸؛ 
5/ 2۵0، 4۹۳، ۵۱0، ۵24؛ ۶/ ۱4۹، ۱۸۱، 2۷۳، 
 ،4۸۳  ،42۱  ،4۱4  ،۳۸۳  ،۳2۹  ،۳2۷  ،۳0۷
 ،2۶۹ ،2۶۸ ،20۳ ،۱2۸  /۷ 4۹۳، ۵۱۱، ۵۱۳؛ 
2۷۱، ۳0۹؛ ۸/ ۶۱، 2۱2، 2۱4، 22۵، 22۹، 2۵۳، 
 ،،۳۸۶ ،۳4۳ ،۳42 ،۳4۱ ،2۷4 ،2۵۹ ،2۵۸
 ،۱44  ،۱4۱  ،۱40  /۹ 4۳۸؛   ،4۱۵  ،4۱4  ،۳۹0
۱4۶، ۳۹4، 4۳۹، ۵۹0؛ 1۰/ ۶۶، ۷۶، ۱00، ۱۷۵، 

۱۷۹، 2۱۸، 2۱۹، 220، 2۹۱، 2۹2، ۳۱۳؛ 11/ ۶، 
۵۳۳ ،4۵4 ،۱۸۷ ،۱۸۶ ،۱۶۸ ،۱۳0 ،۶۵ ،۶0

ابو سعید = محّمد بن رشید َهَروی: ۲/ 4۱۵
ُجْعفــی  کوفــی  بــن ســلیمان  ابــو ســعید = یحیــی 

۱۸۵  ،۱۷4  /1 ُمقــری: 
ابــو ســعید ابــن  بکرویــه = احمــد بــن بکــر بالســی: 5/ 

۳۱۸
ابو سعید ادریسی: 1/ ۳۳۹؛ 5/ 40۹

کوفــی:  کنــدی  ابــو ســعید اشــّج = عبــداهلل بــن ســعید 
1/ ۱۵۸، ۳۱۱، ۳۵۱، ۳۵۳؛ 3/ 242؛ ۹/ ۵۳0

یــب: 1/ ۹2، ۹۳، 
َ
ابــو ســعید الّشاشــی = َهیَثــم بــن کل

۱۹۵، 4۸۶؛ ۹/ 4۸۵
ابو سعید بجلی = عمرو بن جریر: 5/ ۳۷۹

ابو سعید بصری = ابان بن جعفر: 5/ ۳۱۳، 442
ابو سعید بن ابی عمر: 11/ ۱۷۱

ابو سعید بن حارث بن هشام: ۹/ ۱۷۳
ابو سعید تستری = حسن بن عثمان: 5/ ۳۳۸

ابو سعید تمیمی = حسن بن دینار: 5/ ۳۳۷
ابو سعید تمیمی رویانی: 5/ ۳۳4

ابو سعید تمیمی: 3/ 2۶۹
ابو سعید حّداد: ۹/ ۵44

ابو سعید حسن بصری: 3/ ۳۵4
ابــو ســعید دمشــقی = عبدالقــّدوس: ۸/ 4۳، 44، 

4۵
ابــو ســعید رازی = اســماعیل بــن علــی = ابــن  َســّمان: 
 ،۶0۹ ،4۷۱ ،4۵۹ ،2۶۷ ،20۷ ،۱۱۸ ،۷2 ،۵۷ /1
 /۶ 2۱۵؛   /۴ ۳0۹؛   ،۱۵2  /3 4۸۹؛   /۲ ۶2۵؛ 

۱۳۵، ۱۶۶، ۳۶۸؛ ۹/ ۱2۷
ابــو ســعید رســتمی = محّمــد بــن محّمــد بــن حســن 
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اصفهانــی: ۴/ ۸0، ۸۶، ۱22
ابو سعید ِسِجْستانی: ۲/ ۷۱؛ 3/ ۵۵۶

ابــو ســعید شــامی = عبدالقــّدوس بــن حبیــب: 5/ 
۳۶2

ابــو ســعید عــدوی بصــری = حســن بــن علــی بــن 
4۶2  ،۳۳۸  /5 زکریــا: 

ابو سعید قدری: 5/ 422
بــن  بشــر   = دمشــقی  انصــاری  قرشــی  ســعید  ابــو 

۳۳۳  /5 ابراهیــم: 
ــن ابــی الحســن مظّفرالدیــن:  کوکبــوری ب ــو ســعید  اب

۱2۷  /5
ابو سعید مالینی: 5/ 420

ابو سعید محّمد بن َهیَثم: 3/ 2۷۷
ابو ســعید نّقاش: 5/ 404؛ ۷/ ۱۵۶، 4۶۸؛ 1۰/ ۱۱۶، 

۱۵0
ابو سعید نیلی: ۴/ ۵۶۱

ابــو ســعید: ۶/ 2۳2، 2۸۵، 4۱۵، 42۸، ۵۱2، ۵۱۳؛ 
۷/ ۱۸۱، 42۶، 4۳۹؛ ۹/ ۵۳2، ۵۳۶؛ 1۰/ 4۵، 

2۹2 ،220 ،2۱۸ ،۱۷۵ ،۱42 ،۱۳۹ ،۵۷
لــب: ۲/ ۱۹4؛  ــن عبدالُمّطَ ــن حــارث ب ــو ســفیان ب اب

5/ 242؛ ۷/ 2۹4؛ ۸/ 2۹۵
ابــو ســفیان بــن حــرب: ۲/ ۱۹۳؛ 3/ ۳۵2، ۳۷۹، 
۳۸2؛ ۴/ ۳۶۳، ۵0۶؛ ۶/ ۱۸، ۱۹2، 40۵، ۵۸2؛ 
۷/ ۱۳۱؛ ۸/ ۸، 2۹۵، 42۸، 42۹، 4۳0، 44۱، 
 ،۱2۹  /1۰ 4۷۷؛   ،۳2۱  ،۱۷2  ،۱۳2  /۹ 44۵؛ 

۳۳۵؛ 11/ ۶۳، ۱02، ۱0۷، ۱۵4، 2۸۱
ابــو ســفیان بن رواحــۀ َازدی صوفی بصــری = ُعَبیداهلل 

بن ســفیان غّدانی: 5/ ۳۶۸
ابو سفیان بن عالء: ۲/ 2۸، 404

ابــو ســفیان خثعمــی = انــس بــن مــدرک: ۷/ 402؛ ۹/ 
۵۶0

ابو سفیان قرشی اموی: ۷/ 404
ابو سفیان کوفی حافظ: 11/ 20۳

َمه: 1/ ۵۷، ۵۸، 
َ
َمة بصــری = حّمــاد بــن َســل

َ
ابــو َســل

 ،4۶۶ ،4۶2 ،4۶0 ،4۵۹ ،4۵۶ ،۱۷2 ،۱۵2 ،۵۹
4۶۷؛ 5/ ۳20؛ ۷/ 44۱، ۵۳4؛ 1۰/ 2۱۹

َمة بــن عبــد الرحمــان بــن عــوف ُزْهــری مدنــی: 
َ
ابــو َســل

۶2/1، ۱2۵؛ ۶/ ۱۵۸
َمة بن عبداالسد: ۷/ ۳۸2

َ
ابو  َسل

َمة جشمی: 3/ ۳۸۱
َ
ابو َسل

َمة عاملی شامی َازدی: 5/ 422
َ
ابو َسل

َمة بــن عــاص: 5/ 
َ
َمة قرشــی = خالــد بــن َســل

َ
ابــو َســل

4۵2
کنــدی بصــری = عثمــان بــن مقســم بــّری:  َمة 

َ
ابــو َســل

۳۷0 /5
ابو سلمه = حکم بن عبداهلل: 5/ ۳4۳، 44۳

ابو سلمه = محّمد بن عبداهلل بن زیاد: 5/ ۳۹۹
ابو سلیط = اسیرة بن ابی خارجه: ۷/ ۳۸۶

ابو سلیم: 1/ ۱0۷
ابــو ســلیمان = خالــد بــن ولیــد بــن ُمغیــرة مخزومــی: 
1/ ۷4، 420، ۵4۷؛ 1۰/ 24، ۳۵۸، 4۱۶، 4۹۷، 
۵2۳؛ 11/ ۱۷۵، ۱۸۶؛ ۶/ 2۳۷، 40۶، 40۸؛ ۷/ 
 ،22۶ ،22۵ ،224 ،22۳ ،222 ،2۱۸ ،۱۵0 ،۱4۸
22۸، 2۳4، 2۳۸، 2۳۹، 240؛ ۹/ ۵۳، ۶۱، ۶۷، 

۵۹2 ،۵۶4 ،۵۶۱
ابو سلیمان جرجانی = داوود بن سلیمان: 5/ ۳4۷

ابو سلیمان خّطابی: 5/ ۷۳
ابو سلیمان دارانی: 5/ 2۹4؛ 11/ 224
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ابو سلیمان داوود مالکی: 5/ ۱۹۵
ابــو ســلیمان ُســوائی = جابــر بــن َســُمَرة بــن ُجنــاَده: 
1/ ۶0، 2۷0، ۵۱۹، ۵۳۳، ۵۳۷؛ ۲/ 4۷۷؛ 3/ 

۳۱۳، ۳2۱؛ ۷/ ۳۳۱؛ ۹/ 44؛ 1۰/ 2۹۹
ابو سلیمان مکتب: 11/ ۱۸۹

ابــو ســلیمان مــؤّذن: 1/ ۱2۵، ۱2۶، 2۹۳، 2۹۹؛ 5/ 
۳4۷

ابو سلیمان ناجی: ۲/ ۳۸۷، ۳۹۹
ابــو ســلیمان/ ابــو جعفــر قواریــری بغــدادی = احمــد 

بــن ســلیمان: 5/ ۳20
ابو سمر/ ابو مسهر: 5/ 4۱۸

ابو  سنان: 3/ 242
ابو سهل = اسماعیل بن علی بن نوبخت: ۴/ ۵2

ابو سهل = ُبَریَدة بن ُحَصیب اسلمی: 1/ ۵۹، 4۹۷
ابو سهل = َسِری بن سهل: ۸/ 4۳، 44، 4۵

ابو سهل = مسلم خراسانی: ۷/ ۱2۶
ابــو ســهل حنفــی یمامــی = احمــد بــن محّمــد بــن 

۳24  /5 عمــر: 
ابو سهل قّطان: ۹/ 4۸۷

ابو سهله )غالم عثمان(: ۹/ 42۳، 42۶
ابو سهیل تمیمی: 1۰/ 2۵4

ابو  َسّوار ِعدوی: 11/ ۵۸
ابو سیرین )ابن  سیرین(: 1۰/ 2۹۷

َمة بن هشام: ۲/ ۳۱۶، ۳۱۸
َ
کر = مَسل ابو شا

کر کتبی: ۴/ 2۶۳ ابو شا
ــن اســماعیل َمْقِدســی  ــو شــامه = عبــد الرحمــان ب اب

شــافعی: 1/ 22۱؛ 5/ 4۱2؛ 11/ 2۳۶
ــن قیــس نخعــی: 3/ ۱4۶؛ ۹/  ــو شــبل = علقمــة ب اب

22۹ ،۷۳ ،۶2

ابــو شــجاع = شــیرویه بــن شــهردار َهْمدانــی دیلمــی: 
1/ 4۸۳، 4۸۵؛ ۲/ ۱0۱، ۱2۶، ۱۷۶، 2۶۷، 2۶۸، 
 ،2۷0 ،۱۵0 ،۱4۹  /3 4۶0، 4۶۳، 4۶۹، 4۷2؛ 
 ،۱۵۵ ،۱2۵  /۷ ۹۳، ۱۱4؛   /۶ 4۶۱؛   /۴ ۳۳4؛ 

۱۵۶، 2۶۹، 2۸۳، ۳۵۱، 4۳0؛ ۸/ 40
بــن مجیرالدیــن: ۴/  ابــو شــجاع ســعدی = شــاور 
2۳0  ،۱۸2  /5 ۵2۳؛   ،۵22  ،۵0۱  /۴ ۵۸2؛   ،۵22

ابو شحمه = عبد الرحمان بن عمراوسط: ۶/ 4۷۱
ابو شریح = ُخویلد بن عمرو ُخزاعی: 1/ ۳0۸، ۳2۱

ابو شریف بّدی: 11/ ۹2، ۹۳
ابو شعثاء = جابر بن زید: 3/ 2۶۵؛ ۸/ 2۹۸

ــو شــعیب = عبــداهلل بــن حســن حّرانــی: ۷/ 4۵۱،  اب
4۵2

ابــو شــعیب تمیمــی بصــری = عاصــم بــن ســلیمان: 
۳۵۷ /5

ابــو شــمر بــن ابرهــة بــن شــرحبیل ِحمَیــری ابرهــی: ۹/ 
۵۶۵

ابو شهاب = عبدالقّدوس بن عبدالقاهر: 5/ ۳۶2
کنانــی: ۹/  ابــو شــهاب حّنــاط = عبدرّبــه بــن نافــع 

۵۸۹
ابو شیبه: 3/ ۳۵۷؛ ۹/ ۵۹۹

ابو شیص: ۲/ ۵۶۱
ابــو صــادق = ســلیم بــن قیــس هاللــی: 1/ ۱۳۱، 2۸۱، 
2۸۸، 2۹2، ۳۳۷، ۳4۱، ۳۹4، ۶۳2؛ ۲/ ۷0، 

42۷ ،۱۹0 ،۱۷2 ،۷۷
ابو صادق = مسلم کوفی: ۲/ 42۵

ابو صادقه: 11/ ۳۸
 ،۳۷۱  ،۱2۶  /1 مدنــی:  َذکــوان  َســّمان  صالــح  ابــو 
۳۷۷، ۳۸0؛ ۲/ ۹2؛ ۶/ ۳۱2، ۵0۷، ۵۱4؛ ۷/ 
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2۳۷  ،۱۳۶  /۸ 4۵4؛ 
ابو صالح مصری = عبداهلل بن صالح: 5/ ۳۶4

ابو صدقة اسدی: ۲/ ۳02
ت ثقفی: ۶/ 4۷۶

ْ
ابو  َصل

ت َهَروی: ۲/ ۵44، ۵۶۷
ْ
ابو َصل

ابو صهباء: 3/ ۱۳۳؛ ۶/ 2۶2، 2۶۳
لــب بــن هاشــم:  ابــو صیفــی بــن هاشــم بــن عبدالُمّطَ

44 /۲
کوفــی  بــن ُصَبیــح َهْمدانــی  ابــو ُضحــی = مســلم 

4۳۸  ،۱40  ،۸4  /1 عّطــار: 
ابو  ُضَریس: 1۰/ ۱4۵

ابو ضوء بن صلصال = ابو غضنفر: ۷/ ۵۶۸
ــی: ۲/ ۵۱۷؛ 5/  ــی َنصیب ــن یحی ــر ب ــاء = بش ــو ضی اب

22۷
ابــو طالــب )عمــوی پیامبــر(: ۲/ 2۱، 22، ۳۸، ۵۸، 
 ،4۳4  ،42۹  ،42۸  ،42۷  ،42۳  ،422  ،۱۷۳
4۳۷؛ 3/ ۱۵، ۹۸، ۱۵2، ۱۵4، ۱۶0، ۱۶4، ۱۶۵، 
 ،۳۸0  ،۳۶۳  ،۳۶۱  ،۳۶0  ،۳۵۶  ،۳0۷  ،2۵4
 ،۷  /۶ ۳۸4، 4۷۱، ۵22، ۵2۳، ۵۵۵، ۵۷۱؛ 
۱۳4، ۱۸4، 2۵۵، ۳۶۸، 4۸4؛ ۸/ ۵، ۱۷، ۱۸، 
۱۹، ۹۱، 44۳؛ ۹/ ۱40، ۱۶۹، ۱۷۶، 22۳، 22۷، 
 ،2۳۱  ،۱۹۶  ،۱2۵  ،۱۱۸  ،۱0۶  /1۰ 4۵4؛   ،۳۳۷

۵0۵ ،۵02 ،440 ،40۵4۱4 ،402 ،2۷0
ابــو طالــب = ُعَبیــداهلل بــن احمــد بــن زیــد َانبــاری 

2۷4  /1 واســطی: 
ابو طالب = علی بن احمد: 11/ 2۱4

ابو طالب تبریزی: 11/ ۳۷۶
ابــو طالــب عشــاری = محّمــد بــن علــی بــن فتــح: 1۰/ 

۱۷4 ،۱۷۳

ابو طالب قمی: ۲/ ۱۹
فی: ۲/ ۸۸، ۱0۱، 

َ
ابــو طاهــر = احمــد بــن محّمــد = ِســل

۱0۷؛ 5/ ۱42؛ ۶/ ۵۱4
ابــو طاهــر = محّمــد بــن بقیــه = ابــن  بقیــه: ۴/ ۵۶، 

۱۵۶  ،۱۵0  ،۱4۶
ابو طاهر اصفهانی: 5/ ۱۵2

ابو طاهر بن ابی ربیع عمرو بن ثابت: ۴/ ۸۷
ابو طاهر بن ُخَزیمه: 1/ 20۵

ابو طاهر جالل الدین: 5/ ۱20
ابو طاهر زراری: 1/ 2۷4

ابو طاهر محّمد: 1/ 2۳۶
ص: 1/ 20۱، ۵۱۸

ّ
ابو طاهر ُمَخِل

ابو طاهر میمون: 5/ 2۹۸
ابو طبیخ = سید میرعلی نجفی: ۶/ ۵2

ابــو َطریــف = عــدی بــن حاِتــم طائــی: 1/ ۱۱4، ۳0۸، 
۳2۱؛ ۲/ ۱۳2؛ 3/ 40، ۱۵۵، ۱۹2، ۳4۷، ۳4۸؛ 
۶/ 2۹۱، ۵۵2، ۵۵۷، ۵۷۱؛۷/ 2۶۱، 40۵؛ ۸/ 
 ،2۳۸  ،۱۸4  ،۱۷4  ،۷۹۸0  ،۵۹  /۹ ۱4۱؛   ،۱40

2۶2، ۵۶۳؛ 11/ ۷۷، ۸4
یثــی: 1/ ۸۳، ۸4، ۱04، 

َ
ــة ل

َ
ابــو ُطفیــل = عامــر بــن واِثل

2۸2، 2۸۳، ۳0۵، ۵02؛ ۲/ ۸۵، 4۶۷، 4۶۸؛ 
3/ ۱4۶، ۱۹0، 2۸0؛ ۶/ ۳۹۷، 4۹۵؛ ۷/ ۱۵0، 
۳۷0، ۵۵4؛ ۹/ ۷، 224، 22۵، 242، 2۶۱، ۵۶2
ابــو طلحــة الّطلحــات = عبــداهلل بــن خلــف ُخزاعــی: 

۵۵۵ /۲
ابــو طلحــه = زیــد بــن ســهل انصــاری: 3/ 44، ۱۷۵؛ 
 ،۱42  ،۱۳۹  ،۱۳۸  ،۱۳۷  ،۱۳۶  /۷ 4۸0؛   /۶

۳۷  /1۰ ۱۵۶، ۳۵۹، ۳۶0؛   /۸ ۳۸۱؛ 
ابو عاصم = ُعَبیداهلل بن تمام: 5/ ۳۶۸
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ابو عاصم بن حمزة اسلمی: ۷/ ۱۷۸
ک: ۸/ 2۶۳، 2۶۷، 2۶۸، 2۷0 ابو عاصم ضّحا

ابو عاصم نبیل: 11/ 202
ابو عالیه: ۷/ ۳۵۳

ابو عامر: ۲/ ۳۵۳، ۳۵4؛ ۷/ 2۹2؛ ۸/ 4۳۹
ابو عّباد مدنی = هشــام بن ســعد: ۲/ ۵۷۱؛ ۸/ ۹۷، 

۹۸
الرحمــان  عبــد  بــن  عیســی   = زرقــی  عبــادة  ابــو 

4۶2  /۹ انصــاری: 
ابــو عبــاده = ولیــد بــن ُعَبیــد = ُبْحُتــری: 1/ ۱۸۷؛ ۲/ 
 /3 ۵۸4؛   ،۵۶۱  ،۵۱۶  ،۵۱۱  ،۵۱0  ،۵0۹  ،2۸۷

۸۶، ۸۸، ۵۶۱؛ ۴/ 2۹2، 2۹4
ابــو عبــد الرحمــان = احمــد بن شــعیب = نســائی: ۲/ 
 ،2۸2 ،2۶۹ ،2۶۸ ،2۶۷ ،2۶۵ ،۱۸۷ ،۸۳ ،۷۹
 ،۳۹ ،۳۵ ۳۹۳، 40۵، 42۶، 4۷۵، 4۹۳؛ 3/ 
 ،۱۹2  ،۱۸۹  ،۱۸۶  ،۱۷4  ،۱۵۶  ،۱0۸  ،4۳  ،42
 ،۳0۳  ،2۹۸  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۶2  ،244  ،242
 ،۳۱4 ،۳۱۳ ،۳۱۱ ،۳۱0 ،۳0۸ ،۳0۷ ،۳0۶ ،۳0۵
 /5 ۳۷2؛   ،۳44  ،۳۳۷  ،۳۳۵  ،۳2۸  ،۳۱۵
 ،۳۱۷ ،۳۱4 ،2۵۵ ،24۹ ،24۸ ،۱4۶ ،۱۱۵ ،۹۱
 ،4۶۱  ،4۵۳  ،4۵۱  ،4۵0  ،40۹  ،۳۹۵  ،۳۳2
4۷۱، 4۷۹، 4۸0، 4۸۱، 4۹۹، ۵00، ۵۵۹؛ ۷/ 
 ،2۳۱ ،2۳0 ،۱۵۷ ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۳ ،۱2۷ ،24
 ،۳۹0  ،۳۶0  ،۳۵4  ،۳۵2  ،۳۳۵  ،2۸۶  ،2۶۸
 ،4۵۶ ،4۵۵ ،4۵0 ،42۸ ،42۳ ،42۱ ،4۱0 ،40۹
4۵۷، 4۵۹، 4۶4، 4۶۷، 4۶۸؛ ۸/ ۱24، ۱2۷، 
 ،20۷ ،200 ،۱۸0 ،۱۷۹ ،۱۷۸ ،۱۶۸ ،۱۵۹ ،۱2۸
 ،2۷0  ،2۶۷  ،2۶4  ،2۵4  ،2۵۳  ،24۶  ،22۹
 ،2۹۹  ،2۸۹  ،2۷۹  ،2۷4  ،2۷۳  ،2۷2  ،2۷۱

 ،۳۹0 ،۳۸0 ،۳42 ،۳24 ،۳۱۱ ،۳0۵ ،۳0۳ ،۳00
4۱۶؛ ۹/ 4۶۸؛11/ ۶۶، ۱2۵، ۱2۶، ۱2۷، ۱۳۳، 

2۳۹ ،2۳0 ،2۱۷ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۵ ،۱۳۶
ابــو عبــد الرحمــان = اســود بن عامر شــاذان شــامی: 1/ 

۵۳0 ،2۹۷ ،۱۶2
ابــو عبــد الرحمــان = زکریــا بــن یحیــی ِسِجســتانی: 1/ 

۱۷۳
َشــقیق عقیلــی  بــن  الرحمــان = عبــداهلل  ابــو عبــد 
بصری: 1/ ۳۸2؛ ۸/ 20۷؛ ۹/ 4۱۷، 42۱، 422؛ 

۱۹4  /11
ابــو عبــد الرحمــان = عبــداهلل بــن عمــر بــن خّطــاب 
ابــن عمــر: 1/ ۱۱2؛ ۶/ ۱۶۱، ۱۶۳، 2۱۱، 2۱4،   =
 ،2۵۹  ،2۵0  ،2۳۹  ،2۳۸  ،2۳۷  ،2۳۵  ،2۳4
 ،۳0۵  ،۳02  ،2۹۸  ،2۹۷  ،2۹۱  ،2۸۹  ،2۷۸
 ،۳۷۸  ،۳۶۹  ،۳2۷  ،۳2۱  ،۳20  ،۳۱۹  ،۳0۷
 ،4۳۵  ،42۶  ،420  ،4۱4  ،۳۹۵  ،۳۸۳  ،۳۷۹
 ،4۷۸  ،4۷۱  ،4۷0  ،4۶۹  ،4۶۸  ،4۵۳  ،4۳۸
4۸0، 4۸۱، ۵۱4؛ ۷/ ۳0۸، 4۶0؛ ۸/ ۹۸، ۱2۱، 
 ،۳2۹ ،2۶۳ ،2۵۵ ،22۹ ،2۱۶ ،20۹ ،20۱ ،۱۵۹
 ،4۵4  ،4۵۳  ،4۱۵  ،۳۷4  /۹ ۳۳۷؛   ،۳۳۱
 ،۵44  ،۵۳۱  ،۵۱۳  ،۵۱۱  ،4۸۸  ،4۸۵  ،4۵۵
 ،2۳۶ ،2۳4 ،2۳0 ،۱۵۸ ،۱۳۵ ،۸0  /11 ۵4۶؛ 

2۳۸
ابــو عبــد الرحمــان = عبــداهلل بــن مســعود هذلــی = 
ابــن  مســعود: 1/ 4۸، 4۹، ۱۱۳، 4۹۷، ۶۳2؛ ۲/ 
۶۷، ۸۶، ۱0۹، ۱۵۹، 2۱۱، 2۶0، 4۷۷، 4۹۳؛ 3/ 
۱۵4، 2۶۷؛۴/ ۶۵؛ 5/ 24۸، 2۵۱، 4۹2، 4۹۷؛ 
 ،۱۹4 ،۱40 ،۱۳0 ،۱2۶ ،۱2۳ ،۱22 ،۱۱0 ،۹۷ /۶
 ،42۵  ،۳4۸  ،۳4۳  ،۳2۶  ،2۷۳  ،2۶۵  ،20۶
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4۳۷، 4۳۸، 4۳۹، 4۶۸، 4۸۳، 4۹0؛ ۷/ ۱۵0، 
 ،۳۷۳ ،۳0۸ ،2۸۳ ،2۶۱ ،2۵۶ ،۱۸2 ،۱۶۱ ،۱۵۱
۳۷4، 40۱، ۵40؛ ۸/ ۱02، ۱04، ۱۱2، ۱۶0، ۱۶۵، 
 ،۳۱۸ ،2۸2 ،2۸0 ،242 ،24۱ ،240 ،2۳4 ،۱۸۷
 ،۳۹0  ،۳۷۵  ،۳42  ،۳40  ،۳۳۷  ،۳۳0  ،۳2۹
4۱۸، 42۳، 44۱؛ ۹/ ۶، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، 20، 
 ،40 ،2۹ ،2۸ ،2۷ ،2۶ ،2۵ ،24 ،2۳ ،22 ،2۱
 ،2۸۳ ،2۶۷ ،2۶۶ ،2۶0 ،۱۸۹ ،۱۸2 ،۶۱ ،44
 ،۱۳۷  ،۱۳4  ،۸0  ،۳۶  ،۳4  /1۰ 4۳4؛   ،40۸
 ،2۹0 ،2۸۹ ،222 ،2۱۸ ،20۸ ،۱۹۸ ،۱۸۶ ،۱۳۹

۵۳۷ ،۳۱۷ ،۳۱۵ ،۳۱۳ ،2۹۱
ابــو عبــد الرحمــان = ُعْتبــی محّمــد بــن ُعَبیــداهلل 

۳۶۶  ،۳۶۵  /۲ امــوی: 
کوفــی: 1/  ابــو عبــد الرحمــان = محّمــد بــن ُفَضیــل 

۱2۵  /۷ ۵02؛   /5 ۱4۶؛   /3 ۱۵۶، ۶۳2؛ 
َمة انصــاری: ۶/ 

َ
ابــو عبــد الرحمان = محّمد بن مَســل

۱۶۸؛   /۷ ۱۹۶، ۱۹۷، 40۳، 404، 40۵، 4۸۳؛ 
۹/ 242، 2۶۱؛ 1۰/ ۹۶، 4۶2، ۵۱۱

ابو عبد الرحمان اشجعی کوفی: 1/ ۱۵4
ابو عبد الرحمان اموی: ۲/ ۵۱۱

ابو عبد الرحمان بن عایشه: 1/ 4۸۶
ابو عبد الرحمان بن یزید خزرجی: ۷/ ۳۸۱

ابــو عبــد الرحمــان ِســْجزی = زکریــا بــن یحیــی بــن 
۱۸۶ ،۱۷۳ الّســّنه: 1/  ِایــاس = خیــاط 
ابو عبد الرحمان سلمی: ۶/ 4۵۷؛ ۹/ ۵24

ابــو عبــد الرحمــان َشــیبانی = عبــداهلل بــن احمــد بــن 
 ،2۱2  ،۱۷۹  ،۱۷۳  ،۹۷  ،۸۹  ،۷۷  /1 حنبــل: 
 /۴ ۵۱۱؛   ،۳۱4  ،۳۱۳  ،۳۱2  ،۳0۷  ،۳0۱  ،۱۸۶
440، 4۵۹؛ 5/ 22۵، 22۶، 400، 4۳2؛ ۶/ ۵0۵؛ 

۷/ 40۸، 44۹، 4۵۹؛ ۸/ ۱۱۹؛ ۹/ ۳0۳، 4۱4، 
4۷۱، ۵۱2، ۵۳4؛ 1۰/ 20۶؛ 11/ ۱2۵، 2۱۶

ابو عبد الرحمان عثمانی: ۹/ ۵۱۸
ابــو عبــد الرحمــان فریانانــی = احمــد بــن عبــداهلل: 5/ 

۳2۱
ابــو عبــد الرحمــان قرشــی قاضــی = عبــداهلل بــن زیــاد 

بــن ســلیمان بــن ســمعان: 5/ ۳۶4
ابو عبد الرحمان مسعودی: ۲/ 202، ۳۶۹

ــو عبــد الرحمــان ُمقــری قصیــر = عبــداهلل بــن یزیــد  اب
ِعــدوی: 1/ ۱۶۳

ابــو عبدارحمــان بصــری = حــرب بــن میمــون عبدی: 
424 ،۳۳۷ /5

ابو عبداهلل = آبی مالکی: ۲/ ۱۱۱
ابــو عبــداهلل = احمــد بــن عبدالواحــد = ابــن عبــدون: 

1/ 2۷2؛ ۲/ ۳۶۱؛ ۷/ 2۹۵
ابــو عبــداهلل = حســین بــن اســماعیل = محاملــی: 1/ 
 /۶ 2۹۱؛   /5 2۸۳؛  4۹۱؛3/   ،۳۶۹  ،۱۹4  ،۱۱0

4۸۱ 2۹۵؛ ۸/  ۱۳۸؛ ۷/ 
ابــو عبــداهلل = ســلمان فارســی: 1/ ۹۹، 2۷0، 2۹0، 
 ،۵۱۹  ،4۹۷  ،۳۶۸  ،۳44  ،۳۳۹  ،2۹4  ،2۹۱
۶2۹، ۶۳0، ۶۳۱، ۶۶0؛ ۲/ ۶۷، ۸4، ۱04، 40۳، 
40، ۱۸۵، 2۶4، ۳44، 4۷۸؛   /3 4۱۱، 4۷4؛ 
5/ ۳۱، ۷۷، 2۷۶؛ ۶/ ۱۶، ۱۸، ۶2، 2۱۵، 2۱۶، 
 /۸ 404؛   ،2۵۵  /۷ ۵۶۶؛   ،۵۳۱  ،42۱  ،2۷۷
۱۸۳، 4۸۵؛ 1۰/ ۳4، ۳۶، ۱2۱، ۱۳۳، ۱40، ۱۵۹، 

۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۸، 20۵، ۳۶۹؛ ۹/ 2۱، ۵۱
ابــو عبــداهلل = عقبة بــن ابی ُمَعیــط: ۲/ ۱۹0، ۱۹۳؛ ۷/ 

۵00؛ ۸/ 4۱۹، 422؛ ۹/ 22۱، 24۸، 24۹
ــی: ۹/ ۷، 2۵، 2۱۹،  ــن العاص ــرو ب ــداهلل = عم ــو عب اب
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 ،2۶۱ ،22۸ ،22۶ ،224 ،22۳ ،222 ،22۱ ،220
.2۸0

بکــر =  ابــی  بــن  بــن احمــد  ابــو عبــداهلل = محّمــد 
 ،۳۸۸  ،۳۸۷  ،۳۸۶  ،24۸  ،۳۷  /1 ُقرُطبــی: 
40۷، 4۱2، 42۹، 4۳0، ۶0۳؛ ۲/ ۹۸؛ 3/ 20۷، 
4۹۷، 4۹۸؛   /۴ 244، 2۵0، 2۵۱، 2۶۱، 4۹2؛ 
5/ ۵۶، ۶۱، ۶۹، ۷0، 40۱، 42۳؛ ۶/ ۱۳۹، ۱4۱، 
 ،2۹۱ ،2۸۹ ،2۶2 ،۱۸۸ ،۱۸۷ ،۱۸۵ ،۱۷2 ،۱۵۵
 ،۳2۸  ،۳2۶  ،۳۱۱  ،۳0۵  ،2۹۷  ،2۹۳  ،2۹2
 ،۳۷۹ ،۳۷۷ ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳4۹ ،۳4۱ ،۳۳۱
4۵0، 4۵4، 4۷۶، ۵۱0؛ ۹/ 2۱، 4۵، 4۶، 4۷، 
 ،۶0  ،۵۳  /1۰ ۵0۷؛   ،۳۹۳  ،۱0۹  ،۵2  ،۵۱  ،4۸
 /11 ۱۱2، ۱۷۶، 204، 20۵، 2۹۳، 42۳، ۵۵2؛ 

2۳۳  ،2۳2  ،2۱۸
 = عّبــاس  بــن  ادریــس  بــن  محّمــد   = عبــداهلل  ابــو 
 ،4۵۵  ،۳۹  /۲ 2۸0؛   ،۱۶۱  ،۳۶  /1 شــافعی: 
4۵۸، 4۵۹؛ 3/ 2۶2؛ ۴/ ۷۸؛ 5/ ۱۸0، 2۹4، 
 ،۸4  ،۸2  ،۸۱  ،۱4  ،۵ 4۳۶؛۶/   ،4۳۵  ،4۳4
 ،۱۹۶  ،۱۹۵  ،۱۹4  ،۱۸۱  ،۱۷۳  ،۱40،۱۵۸  ،۱۳۹
 ،2۸۹  ،2۶۸  ،2۵۶  ،24۷  ،24۵  ،2۳۸  ،2۱۱
 ،4۱۷  ،۳۸۳  ،۳۳4  ،۳2۹  ،۳۱۸  ،۳04  ،2۹۷
 ،4۶۸  ،4۵۷  ،4۵۶  ،4۵۵  ،4۵4  ،4۳0  ،42۱
۱۱۸  /1۰ 4۵۳؛   /۹ ۵۱۵؛   ،4۷۹  ،4۷۵  ،4۷2

ــو عبــداهلل = محّمــد بــن اســحاق اصفهانــی = ابــن  اب
 منــده: ۷/ ۱2۸، ۳۸۸، ۳۹2، 444، 4۵۵

ابــو عبــداهلل = محّمــد بــن علــی = ِترِمــذی: 1/ ۷۱، 
 /۷ 4۶۶؛   /۶ ۱۱۷؛  2۵4؛5/   ،۱۶۷ ۱۹۳؛3/ 
۱۳4، ۳۱۵، ۳۳۵، ۳۷۵، 40۸، 44۱؛ ۸/ ۱04، 
۱0۸، ۱۱۶، ۱۵۱؛ 11/ ۱2۶، ۱4۸، ۱4۹، ۱۵0، ۱۵۱، 

۱۵۶، 2۱۸، 2۳0، 2۳۱، 2۳۵، 2۳۹، ۵۱۸؛ 1۰/ 
۶۸ ،۵۹

 = یوســف  بــن  محّمــد  بــن  محّمــد   = عبــداهلل  ابــو 
۱۱4  /5 24۱؛   /1 تلمســانی: 

ابو عبداهلل = محّمد بن نعمان مالکی: 5/ 2۱۸
ابــو عبــداهلل = محّمــد بــن یزیــد قزوینــی = ابــن  ماجــه: 
 ،۱۷۱ ،۱4۸ ،۹4 ،۹۳ ،۸۹ ،۵۹ ،۵۸ ،۵۷ ،۳۶ /1
 ،۵۱۷ ،۵۱۱ ،2۶۳ ،24۹ ،22۸ ،۱۸4 ،۱۸۳ ،۱۷۸
 ،۶0۸  ،۵۵۵  ،۵۵4  ،۵۵0  ،۵۳۳  ،۵2۶  ،۵۱۸
۶۵۳، ۶۵۸، ۶۵۹؛ ۲/ 2۶۵، 2۶۸، 2۷0، ۳۹۳، 
40۵، 4۷۶؛ 3/ 2۷۸؛ ۴/ 4۶0؛ 5/ 4۶، ۱۸0، 
24۸، 2۷0، ۳4۳، 4۱۹؛ ۶/ ۱۸۵، ۱۸۷، 2۳4، 
 ،2۶۵  ،2۶0  ،2۵۷  ،24۷  ،242  ،24۱  ،2۳۵
 ،۳۷0  ،۳۶۳  ،۳۳۳  ،۳۱۸  ،۳۱۷  ،2۹۵  ،2۹4
 ،42۷  ،42۳  ،422  ،4۱۵  ،4۱4  ،4۱۳  ،۳۸۳
 ،4۵۶  ،4۳۹  ،4۳۷  ،4۳۱  ،4۳0  ،42۹  ،42۸
 ،۵0۱  ،4۸۸  ،4۷۵  ،4۷2  ،4۶۸  ،4۶0  ،4۵۷
 ،2۸0  ،2۷0  ،2۵۹  ،2۳0  ،۱2۷  /۸ ۵۱۵؛   ،۵۱4
 ،4۹  /۹ ۳۱2، ۳2۷، ۳۵4، ۳۶4، ۳۹0، 4۱۶؛ 
 ،۱04  /11 4۷2؛   ،4۶0  ،44۷  ،4۳۱  ،۳۳۱  ،۵۱

224 ،۱۵0 ،۱4۸ ،۱2۶
ابــو عبــداهلل = محّمــد بــن یوســف = گنجــی شــافعی: 
 ،22۳ ،۱۹۵ ،۱۱0 ،۱0۵ ،۹۳ ،۹۱ ،۸۳ ،۵۷ ،4۸ /1
 ،4۶4  ،۳۵۱  ،۳۱۵  ،۳0۷  ،۳00  ،2۷۵  ،2۷۳
 ،۵۵۷  ،۵۵۶  ،۵۵۵  ،۵۵4  ،۵۵2  ،4۹۳  ،4۷۱
 ،۸4  ،۸۳  ،۷۶  ،۷2  ،۶۱  ،۳۹  ،۳۸  /۲ ۶42؛ 
 ،۱02 ،۱0۱ ،۹۸ ،۹۶ ،۹4 ،۹2 ،۹0 ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵
 ،4۵4 ،4۵2 ،42۹ ،42۸ ،42۶ ،۱0۸ ،۱0۷ ،۱04
 ،4۷4 ،4۷۳ ،4۶۸ ،4۶۶ ،4۶۵ ،4۶۳ ،4۵۷
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4۷۸، 4۸۵؛ 3/ ۱۷0، ۱۹۸، 204، 24۵، 2۹۱، 
۳۵0، ۵2۹؛ ۴/ ۶۵، ۹2، ۹۳، ۹4، 4۶2، ۵۷۳؛ 
5/ ۶۳۶؛ ۶/ 40، ۹0، ۹۵، ۱۱2، ۱۱4، ۱۱۵، ۱۳4، 
۱۳۵، ۱۵4، ۱۶۱، 4۹۷، ۵0۳، ۵0۶، ۵0۷، ۵۱4؛ 
2۵/۷، 24۶، ۳۳۶، 4۹۸، ۵۳۹؛ ۸/ ۱44؛ ۹/ 

4۶۹
ابو عبداهلل = محّمد صّفار: 1/ ۳0۶

ابو عبداهلل = محّمد فارقی: ۴/ 2۷۳
ابو عبداهلل = میمون بصری: 1/ ۱4۱

ابو عبداهلل = یحیی ُقرُطبی: ۶/ ۵02
ابو عبداهلل ابن  نقیب: ۷/ 2۵

ابو عبداهلل اخنائی: 5/ ۱۳0
ابــو عبــداهلل اعــور = نعیــم بــن حّمــاد: 3/ 2۸۵؛ 5/ 
4۱2، 424، 4۳۱، ۵2۹، ۵4۹؛ 11/ ۱4۳، ۱44، 

۱4۵
ابو عبداهلل اکفانی: 3/ ۵۳2، ۵۳۳

ابو عبداهلل اندلسی = محّمد بن ابی نصر: 5/ ۱22
ابو عبداهلل ایلی = حکم بن عبداهلل: 5/ ۳4۳

ابو عبداهلل بخاری: ۸/ ۳۵۹
ابو عبداهلل ُبَریدی: 3/ ۵۶0

ابــو عبــداهلل بصــری = مهــدی بــن هــالل: 5/ 40۹، 
4۸۱

ابــو عبــداهلل بــن ابــی اویــس = اســماعیل بــن عبــداهلل: 
۶۵ ،۶4 /۸

ابو عبداهلل بن َبّطة حنبلی: 1/ 4۵۸
ابو عبداهلل بن َبیع = ابن َبیع: 1/ ۶۳2؛ 3/ 242

ابــو عبــداهلل بــن ثلجــی حنفــی = محّمــد بــن شــجاع 
بغــدادی: 5/ ۳۹۶، 4۳۱؛ ۷/ 44۸، 44۹

ابو عبداهلل بن جابر اندلسی ادیب: ۶/ ۵2۶

ب: ۴/ 4۳۹
ّ

ابو عبداهلل بن َجال
ابو عبداهلل بن حّجاج بغدادی: 3/ ۵0۱

ابو عبداهلل بن خفیف: 11/ 2۸4
ابو عبداهلل بن درستویه: 3/ ۵۳2

ابو عبداهلل بن عامر: 3/ ۵0۵
ابو عبداهلل بن ماجه: ۷/ ۳۳4

ابو عبداهلل بن َمنده: 1/ 4۳4
ابو عبداهلل بن یعقوب حنبلی: 1/ ۳۵۹

ابو عبداهلل بّناء = محّمد بن یوسف: 5/ ۵۸
ابــو عبــداهلل تمیمــی = َخّبــاب بــن َارت: 3/ ۳4۵، 

۵۵۹  /۹ ۷2؛   /1۰ ۳۸۳؛  ۳۶۵؛۷/   ،۳4۹
ابو عبداهلل جدلی: 3/ ۱4۵

ابو عبداهلل حسین: 3/ 42۳، ۵۱۱؛ ۴/ 2۸2
ی اسدی: ۴/ ۵۷2

ّ
ابو عبداهلل حل

ابو عبداهلل حمیدی: 3/ ۱۶۸، ۱۷0، 2۷۸
ابو عبداهلل دامغانی حنفی: 5/ ۱2۱

ابــو عبــداهلل دّعــاء = کهمــس بــن حســن: 5/ ۵0؛ ۸/ 
4۹0

ابو عبداهلل زاهد = احمد بن عطاء: 5/ ۱0۹
ــامی: 5/  ــم ش ــن ابراهی ــد ب ــد = محّم ــداهلل زاه ــو عب اب

۳۸۷
ابو عبداهلل زاهد سمرقندی: 5/ 4۶۱

ابو عبداهلل زواوی: ۶/ ۵۱۹
ابو عبداهلل َسْبتی: 3/ 20۹

ابو عبداهلل شامی: 1/ ۸۳
ابو عبداهلل َشیبانی: 1/ 240، ۳۵۱

ابو عبداهلل شیرازی: 1/ ۳۹۶، 40۶
ابو عبداهلل صنابهی: 1۰/ ۱۳۳

ابو عبداهلل صیمری: 5/ 40۱
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ــن  ــاس ب ــن عّب ــد ب ــی = محّم ــی هرات ــداهلل ضّب ــو عب اب
احمــد: 5/ ۱0۹

ابــو عبــداهلل ضّبــی/ صینــی = محّمــد بــن اســحاق: 
۳۹0 /5

ابو عبداهلل طالقانی = محّمد بن مهاجر: 5/ 40۵
ابو عبداهلل عّطار = محّمد بن سهل: 5/ ۳۹۶

ابــو عبــداهلل ُغْنــَدر = محّمــد بــن جعفــر مدنــی بصــری: 
1/ ۷۹، ۸۳، ۱0۵، ۱۵۵، ۳0۳، ۳0۵؛ ۷/ 4۵۵، 

4۵۶
ابو عبداهلل فراوی: ۷/ 2۵

ابو عبداهلل قرشی اندلسی: 5/ ۳0۷
ابــو عبــداهلل قشــیری = محّمد بن منصــور بن جیکان: 

40۵ /5
ابــو عبــداهلل قصــری = احمــد بن احمد بن ســیبی: 5/ 

۵۹
ابو عبداهلل قّمی مصری: 5/ ۱0۹

کنانــی شــافعی مصــری = محّمــد بــن  ابــو عبــداهلل 
۱24  /5 ابراهیــم: 

ابــو عبــداهلل کوفی = حســین بــن عمر بن ابــی احوص: 
۱0۷ /5

ابــو عبــداهلل کوفــی = ُمصَعب بــن ِمقدام َخْثَعمــی: 1/ 
۳0۶ ،۱۶0

ابــو عبــداهلل مدنــی = محّمد بن منکدر قریشــی تیمی 
= ابــن منکــدر: 3/ ۳۵۶؛ 5/ 22۵؛ ۷/ ۱۵۶؛ ۸/ 

۱۱۸
ابو عبداهلل مکفوف: ۲/ 40۸

: ۲/ 4۸0؛ 3/ 2۶2
ّ

ابو عبداهلل مال
ابو عبداهلل میمون: 1/ ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۸۳، ۸4

ابو عبداهلل نهاوندی: 5/ ۳2۵

ابو عبداهلل نیشابوری: 1/ 4۹؛ ۷/ ۳۳۵
ابو  ُعَبید = محّمد بن احمد: 11/ 2۵
ابو ُعَبید = َمعَمر بن ُمَثّنی: 1۰/ 2۶2

ــن ســالم: 1/ ۱۶۸، 40۳؛  ــروی = قاســم ب ــو  ُعَبیــد َه اب
 ،4۵4  ،4۵0  ،4۱۷  ،2۸2  ،۱44  /۶ 44۸؛   /3
 ،۱۸0  ،۱4۶  ،۱0۷  /۷ ۵0۶؛   ،4۹0  ،4۶۶  ،4۵۵
 ،2۹۱ ،2۹0 ،۱۹۶ ،۱۱۳  /۸ 24۳، 2۵۳، 2۷۷؛ 
 ،۳۷2  ،۳۷0  ،۳۶۵  ،۳۶4  ،۳۱۳  ،۳۱۱  ،۳04
۳۹4، ۳۹۵، ۳۹۶؛ ۹/ 22، ۱۱4، ۱42، 2۳۸؛ 1۰/ 

۳0۹  ،۶4
 = موســی  بــن  عمــران  بــن  محّمــد   = ُعَبیــداهلل  ابــو 
 ،2۸۳  ،۱0۹  ،۷۳  ،۷0  /۲ 4۵۷؛   /1 مرزبانــی: 
 ،۳۵۵ ،۳۵4 ،۳۵۳ ،۳4۹ ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳۳0
 ،۳۷۱ ،۳۶۹ ،۳۶۷ ،۳۶2 ،۳۶۱ ،۳۵۷ ،۳۵۶
 ،۳۸0 ،۳۷۹ ،۳۷۸ ،۳۷۷ ،۳۷۶ ،۳۷۳ ،۳۷2
 ،4۹4 ،4۱۷ ،4۱4 ،4۱۳ ،4۱0 ،40۶ ،40۵ ،402
4۹۵، ۵۱۷، ۵۵۵، ۵۶۳؛3/ ۱4، ۵4، ۵۶، ۵۸، 
 ،۵۳4 ،۵۳2 ،۵۳۱ ،۵2۳ ،۵0۹ ،۵0۳ ،۳۵0 ،۸۷
۵۳۸، ۵۶۷؛ ۴/ 22۹، 2۷0، ۳۸۸، ۵۶۸؛ ۷/ 

40۶؛۹/ ۱0۳، 2۳۹، 24۷؛ 11/ ۹۶
ابــو ُعَبیــدة بــن ابــی حمیــد بصــری = حمیــد طویــل: 

1/ ۱2۸، ۱۵۶، 4۵۷، 4۶0؛ ۲/ 4۸۵
لب: ۷/ ۵۳۶ ابو ُعَبیدة بن حارث بن ُمّطَ

ابو ُعَبیدة بن محّمد بن عّمار: ۹/ 4۷
ابــو ُعَبیــدة جــّراح: 1/ 4۹4، ۶44؛ ۲/ ۶2، ۱۱0، ۱۸۸، 
 /۶ ۱۷۵، 2۵4، ۳۶۵؛   /3 ۳۶2، ۳۶4، ۵0۷؛ 
 /۷ ۱۹4، ۱۹۹، 22۷، 2۵۱، 40۶، 40۷، 4۸۳؛ 
 ،20۳  ،۱۸۳  ،۱4۵  ،۱۳۹  ،۱۳۱  ،۱2۸  ،۱0۹  ،۱04
2۱0، 2۱2، 2۱۳، 2۳۶، 242، 24۶؛ ۸/ ۹0، ۱2۸، 
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۱2۹، ۳22؛ ۹/ ۵۹0؛ 1۰/ 2۱، 2۳، 24، 2۷، ۳۷، 
۱20، ۱4۶، ۱4۷، ۱۸۱، ۱۹۶، ۱۹۷؛ 11/ ۱۷4، 4۱۸

ابو ُعتَبة حجازی = احمد بن فرج: 5/ ۳2۳
ابو عثمان خالدی: 3/ ۵۶

ابــو عثمــان خراســانی = ســعید بــن منصــور بــن ُشــعبة 
َنســائی: 1/ ۱۱۶، ۱۶۹؛ 5/ ۱۵۷

ابو عثمان رهاوی = عّمار بن مطر: 5/ ۳۷۵
ابو عثمان مغربی: 5/ ۶۳، ۷۳

ابو عثمان ناجم: 3/ ۵۵، ۸۶، ۸۸
ابو عثمان َنْهدی: ۸/ ۳۸2؛ ۹/ 4۸4، 4۹۶

ابو عدیس: ۶/ 4۳۳
ابو عّز بن کادش = احمد بن ُعَبیداهلل: 5/ ۳2۱

ابــو عصمــه = محّمــد معصــوم بابــا ســمرقندی: ۶/ 
۵۸۹  /۹ ۱0۳؛ 

ابو عطاء افلح سندی: 1۰/ ۱۱۹
ابو عطوف جزری = جّراح بن منهال: 5/ ۳۳۵

ابو عقرب: ۶/ 42۵
ابو ِعکَرمة َضّبی: ۲/ 2۹4

ابــو علــی = ابــن  فّتــال نیشــابوری: ۲/ ۵۹، ۷۵، ۷۸، 
۱۱۷، ۵4۹؛ 3/ 2۱؛ ۴/ ۱۹۸، 4۵۵، 4۵۷؛ ۶/ 

4۳؛ ۷/ ۵۵0، ۵۵۱، ۵۵۹، ۵۶۶، ۵۶۷
ابو علی = حسین صوفی: 11/ 2۸۳

ابــو علــی = فضــل بــن حســن طبرســی: ۲/ ۷۶؛ ۶/ 
4۳

ــی: ۷/  ــاب = ُجّبائ ــن عبدالوّه ــد ب ــی = محّم ــو عل اب
۱۱۵

ابــو علــی ابهــری مالکــی = حســن بــن محّمــد بــن 
۱۳۷  /1۰ حســن: 

ابو علی احمد ماِزنی: ۷/ 24

ابو علی انسی یمنی: 11/ ۱۱، 2۹۳، ۳4۷، 44۷
ــّزاز = حســن بــن عطیــة بــن َنجیــح قرشــی  ابــو علــی ب

کوفــی: 1/ ۱۶۳
ابو علی بلخی = حسین بن داوود: 5/ ۳40، 44۵

ابو علی بن بیان: 5/ ۳0۷
ابو علی بن دانیال: ۴/ 22۷

ابو علی بن رستم: 3/ ۵0۶، ۵0۷
ابو علی بن سکن: 1/ 44۳

ابــو علــی بــن شــیخ الطائفــه = حســن بــن محّمــد بــن 
حســن طوســی: ۲/ ۳42، 40۹، ۵2۱ 

ابو علی بن صوف: 5/ 22۵
ابو علی بن عمر مذّکر نیشابوری: 5/ 422

ِهب: 1/ 2۱2، ۳0۷، ۳۱2
ْ

ابو علی بن ُمذ
ابو علی بن مروان: ۴/ ۶۱

ــو علــی بــن مقلــه = ابــن  مقلــۀ بغــدادی: 3/ ۵۵۹،  اب
۵۶0؛ ۴/ 2۱، 2۹، 40، ۱۶4، 2۹۶؛ 5/ ۱۱۸

ــو علــی بــن مکحــول بیروتــی = احمــد بــن محّمــد:  اب
۱۱۱ /۹

ابو علی بن هارون انصاری: 1۰/ ۱۷۹
ابو علی تمیمی = حسن بن غالب: 5/ ۳۳۹

ابو علی َتُنوخی: ۴/ ۱۵۱
ابو علی ثقفی: 5/ 2۹0

ابو علی جعفری: 11/ 2۱4
ابو علی حّداد: 1/ 400؛ ۴/ ۵۶۷

ل = حسن بن ابراهیم: 5/ 2۹0
ّ

ابو علی خال
ابو علی دیلمی: 5/ ۳0۱

ابو علی رجالی: ۴/ ۳۸۶
ــن  ــاد ب ــن حّم ــن ب ــدادی = حس ــّجادة بغ ــی َس ــو عل اب

۳۷۵ ،۳۷2 ،۱۷۵  /1 کَســیب: 
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ابو علی شامی = حسن بن عبدالودود: 5/ ۱2۱
ابو علی شطوی = محّمد بن سلیمان: 5/ 4۶0

ک: 3/ ۱۹4 ابو علی صّکا
ابــو علــی عامــری = جــارود بــن یزیــد: 5/ ۳۳۵؛ ۶/ 

2۳۱  ،2۳0
ابــو علــی عبــدی بغــدادی = حســن بــن َعَرفــة بــن 

۵20  /۹ 4۹۵؛   /5 ۱۸0؛   ،۹4  /1 یزیــد: 
ابو علی قرمطی قصیر: ۴/ 4۳

ابو علی کرمانی شرقی: 5/ ۳40
ــار: 3/  ــن عّم ــد ب ــن محّم کوفــی = احمــد ب ــو علــی  اب

۵۷۶  /۷ ۵۵؛ 
ابو علی معّدل: 1/ 2۷4

ابــو علــی موّضــح عمــری علــوی: ۷/ ۵۱۳، ۵42، 
۵۷۱  ،۵۵۵

ابــو علــی نحــوی = محّمــد بــن مســتنیر = قطــرب: 5/ 
40۵

ابــو علــی نخعــی = حســن بــن علــی = ابــو اشــنان: 5/ 
۳۳۸

ابــو علــی نیشــابوری = محّمد بن معاویــه: 1/ ۵0۱؛ 5/ 
40۵؛ ۹/ 4۹۹؛ 1۰/ ۱۷۹

ابــو علــی َهــَروی = احمــد بــن عبــداهلل شــیبانی = 
جویبــاری: 1/ ۳۱۱؛ 5/ ۳20، ۳۹۱، 40۱، 42۳، 

۱۵0  ،۱4۹  /1۰ ۵۸۹؛   /۹ 44۳؛   ،42۸
ابــو علــی وّراق = اســماعیل بــن عّبــاس: 5/ ۱0۸؛ 1۰/ 

۱۱۵
ابو عمارة منشد: ۲/ 44۶

کوفــی:  َهْمدانــی  یزیــد  بــن  ُعمــاره = عبدخیــر  ابــو 
۱۳4/1، ۱۶۳، ۱۸۳، ۳0۵، ۳0۹، ۳۱0؛ 3/ ۵۷۵؛ 

۵۶۳  /۹

ابــو عمــر = احمــد بــن محّمــد = ابــن عبدرّبــه اندلســی: 
1/ ۱۹۳، ۳۵۹، 4۹۱، ۵۳۸؛ ۲/ ۱۸۸، 200، 202، 
 /۸ 24۳؛   /۷ 4۷0؛   /۶ ۱24، ۱۶۷؛  ۳۵۸؛3/ 
۱۹۷، ۳۷4، ۳۹۷، ۳۹۹، 4۱۳، 4۳۷؛ ۹/ ۳۹، 
 ،2۶۶  ،۱۸۹  ،۱۶0  ،۱4۵  ،۱4۱  ،۱40  ،۱2۷  ،۹۶

۳2۳، ۵۸۹؛ 1۰/ ۱۵2، ۵۱۷
ابــو عمــر = یوســف بــن عبــداهلل بــن محّمــد = ابــن 
 عبدالَبــّر ُقرُطبــی: 1/ ۳4، ۵۱، ۵۶، ۵۷، ۵۹، ۶۱، 
 ،442 ،4۳۵ ،۳4۸ ،2۸۶ ،2۶۷ ،20۸ ،۸۳ ،۶۵
44۳، 4۹۱، 4۹۸، ۵۳۷، ۵۵۸؛ ۲/ ۷۹، ۸4، 
 ،۱۹۵  ،۱۸۸  ،۱۷۸  ،۱۵0  ،۱4۳  ،۱۳۱  ،۱۱0  ،۸۶
244، 2۷0، 4۵۵، 4۸۳؛ 3/ ۱۹۱، 2۶۵، 2۷۷، 
 ،۳42  ،۳4۱  ،۳2۶  ،2۹۳  ،2۹۱  ،2۷۹  ،2۷۸
۳4۳، ۳44، ۳4۵، ۳۶2، 4۹2؛ 5/ 2۶4، 4۳۱، 
 ،۱۵۶  ،۱۳۹  ،۱۳۷  ،۱۳۶  ،۱04  ،۹۳  /۶ 4۸۵؛ 
 ،2۷4 ،2۵۶ ،2۳۹ ،۱۹۳ ،۱۷4 ،۱۶۶ ،۱۶2 ،۱۵۹
 ،۳0۱  ،2۹۹  ،2۸۸  ،2۸۷  ،2۸۶  ،2۸۵  ،2۸4
 ،۳۸2 ،۳۶۹ ،۳۶۸ ،۳۳4 ،۳2۸ ،۳24 ،۳0۸
 ،4۷۳ ،4۷۱ ،4۶0 ،4۳۸ ،4۳۷ ،4۳۵ ،4۳4
 ،2۳۹ ،20۷ ،20۳ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱2۷ 4۹۳؛ ۷/ 
 ،42۳  ،40۷  ،40۱  ،۳۸۸  ،۳۸۷  ،۳۷۱  ،۳۳2
4۶0، ۵۳۷؛ ۸/ ۸۳، ۱02، ۱۱۷، ۱2۸، ۱40، ۱۵۱، 
 ،۳۷۶  ،۳۳۶  ،۳2۳  ،2۱۶  ،۱۹۸  ،۱۹۵  ،۱۵۸
۳۷۷، ۳۷۸، 4۱0، 4۱۱، 42۷، 42۸، 44۶؛ ۹/ 
۸4، 2۹۳، ۳2۳، 4۶۸، ۵2۸؛ 1۰/ ۱۶، ۱۷، ۱۸، 
 ،2۵۳ ،۱۷۵ ،۱۶2 ،۱۶0 ،۱۳۱ ،۱00 ،۷0 ،۵4 ،۵۱
 ،۳4۹  ،۳40  ،۳۳۸  ،۳۳4  ،۳۱۵  ،2۸۱  ،2۵4
 /11 ۵۷۹؛   ،۵۷4  ،۵۵۷  ،۵0۸  ،۳۵۸  ،۳۵۷
20۳ ،۱۶۹ ،۱۵۷ ،۱۵۶ ،۱۱۷ ،۸0 ،4۳ ،2۹ ،2۸
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ابو عمر اسدی بّزاز: 5/ ۳42
ابو عمر زهری = عثمان بن عبد الرحمان: 5/ ۳۶۹

ابو عمر َشیبانی: ۶/ 4۷۸
ابو عمر قّتات کوفی = محّمد بن جعفر: 5/ ۱0۷

ابو عمر کندی: ۹/ 2۳۳
ابــو عمــر کوفی = احمد بــن عبدالجّبــار: 5/ ۳20؛ ۸/ 

۹۷ ،۹۶
ابو عمران = ابراهیم کوفی تابعی: ۶/ ۳۸۱

ابو عمران = موسی فاسی: 5/ ۱۷2؛ ۶/ ۵2۵
ابو عمرطة کندی: 11/ ۷۳

محصــن  بــن  عمــرو  بــن  بشر/بشــیر   = عمــره  ابــو 
انصــاری: 1/ ۵۳، 2۹4، ۳2۱؛ 3/ ۳4۹؛ ۹/ ۵۵۹

ابو عمرو = عامر شعبی کوفی: 3/ ۳۵4
ابــو عمــرو = عثمــان بــن عبــد الرحمــان = ابــن صــالح: 

۱۷0 ،۱۶۹ /3
کّشــی:  ابــو عمــرو = محّمــد بــن عمــر بــن عبدالعزیــز = 
1/ ۳۳0؛ ۲/ ۱۹، ۱۱۸، ۱۵0، ۱۶۸، ۱۷۶، 2۸۶، 
 ،۳۷۳ ،۳۵4 ،۳42 ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳0۹ ،2۸۸

4۵0 ،44۸ ،44۷ ،44۶ ،4۱۵ ،۳۷2 ،۳۷0
ابو عمرو بصری = بکر بن بّکار: ۹/ ۵2۶

َمی 
َ
ابــو عمــرو بــن ابــی عــدی = محّمد بــن ابراهیم َســل

بصــری: 1/ ۱۵۶
ابو عمرو بن ُبَدیل بن َوْرقاء ُخزاعی: ۹/ ۳۵۱

ابو عمرو بن جعفر بن شریک: 3/ ۵0۸
ابو عمرو بن حفص: 1۰/ ۵4

ابو عمرو بن عالء: ۲/ ۳۷0
ابو عمرو بن علوان: 5/ ۹۷

ْبِرقــان: 5/  ِز ابــو عمــرو رقاشــی بصــری = داوود بــن 
۳4۷

ــو عمــرو زاهــد طبــری: ۷/ ۵0۸؛ 1۰/ ۱۷0، ۱۷۱؛ 11/  اب
۱۳۳

ابو عمرو سعیدی: 11/ ۱۵۸
ــاس: 1/ ۳۵۱؛ 11/  ــن ِای ــعد ب ــیبانی = س ــرو َش ــو عم اب

44 ،4۳
ابو عمرو هجیمی = احمد بن عطاء: 1۰/ ۱۱۷

ابو  ُعَمیر َبّزاز: 11/ ۳۳2
ابو ُعَمیر بن بن مالک: ۶/ 4۶۸

بــن  اســحاق  بــن  محّمــد   = صیمــری  عنبــس  ابــو 
۱0۷  /5 ابراهیــم: 

ابو عنفوانة ماِزنی: 1/ ۶۵، ۱2۶
ابو عوانة نیشــابوری اســفراینی = یعقوب بن اســحاق: 

1/ ۱۶۵؛ 5/ ۳0۱؛ ۶/ ۵02
ابــو َعوانــه = وّضــاح بــن عبــداهلل یشــکری واســطی بــّزاز: 
 ،۱۵۳ ،۱4۸ ،۱۱0 ،۱0۷ ،۸۳ ،۷۷ ،۷۶ ،۷۵ /1
 ،2۹۸  /3 42۵؛   /۲ ۵0۷؛   ،4۹۵  ،۱۹۹  ،۱۶۶
۳۱0؛ ۶/ ۱۸۱، ۳۳۶، ۳۵۱، 4۵2، ۵0۷؛ ۹/ 4۵، 

4۶۸، ۵22؛ 11/ ۳0
ابو َعوانه = یعقوب نیشابوری: ۶/ ۵02

ابو عون )غالم مسور(: ۹/ 2۱۹، 2۷0، 2۷۱، 2۷۵
ابو عون خّراز بصری: 5/ 2۹۱

ابو عّیاش = ابان بن فیروز: 5/ ۳۱۳
ابو عیاض: ۸/ ۳۱۱

ابــو عیســی = محّمــد بــن عیســی = ِترِمــذی: 1/ ۱۸۵، 
 ،۱۸۷  ،۱۱۹  ،۸۳  ،۷۹  /۲ 4۹۳؛   ،4۹0  ،2۹۶
4۹۳؛   ،40۵  ،۳۹۳  ،2۶۹  ،2۶۸  ،2۶۷  ،2۶۵
 ،2۸۱ ،2۷۸ ،2۷۷ ،۱۷۷ ،۱۷۵ ،۱2۷ ،۳۶ /3
 ،۳2۶  ،۳2۱  ،۳۱۸  ،۳۱0  ،۳0۷  ،۳04  ،۳0۳
۳2۸، ۳۳2، ۳4۱، ۳۷2، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸0؛ 
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۴/ 4۶0؛ 5/ 4۶، 4۸، ۱0۶، ۱۱۷، 24۸، 2۵۵، 
۳۱4، 4۵۱، 4۹۷، ۵۵۹؛ ۶/ ۹0، ۹4، ۹۶، ۱00، 
 ،۱۷۳  ،۱۶2  ،۱۳2  ،۱۱۳  ،۱0۸  ،۱0۶  ،۱04  ،۱0۳
 ،۳۶۹ ،۳۳۳ ،۳24 ،۳2۳ ،۳۱۷ ،2۹۷ ،24۷
 ،4۱۵ ،۳۹۶ ،۳۸۳ ،۳۷۹ ،۳۷4 ،۳۷2 ،۳۷0
 ،42۹  ،42۸  ،42۵  ،424  ،42۳  ،4۱۷  ،4۱۶
 ،4۷۵  ،4۷2  ،4۶۷  ،4۶۶  ،4۶۳  ،4۵۷  ،4۳0
۵0۱، ۵0۸، ۵۱۱، ۵۱4، ۵۱۵؛ ۷/ ۳۳۵؛ ۸/ ۱0۸؛ 
 ،۳۷۶ ،۱۹2 ،۵2 ،۵۱ ،۵0 ،2۵ ،24 ،2۳ ،22 /۹
 ،44۸  ،44۷  ،44۱  ،4۳۱  ،4۳0  ،۳۹۳4۱۷
4۵۹، 4۹۳، 4۹۸، ۵۱۳، ۵۳0، ۵۳۱؛ 11/ ۱2۶، 
 ،2۳۱ ،2۳0 ،2۱۸ ،۱۵۶ ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۸

۵۱۸  ،2۳۹  ،2۳۵
ابــو عیســی = مغیــرۀ بــن شــعبه = ابــو عبــداهلل: ۶/ ۷، 
 ،20۵ ،204 ،20۳ ،202 ،20۱ ،200 ،۱۹۹ ،۱۹۷ ،۱۹۶

4۸۳ ،4۶4 ،4۵۸ ،20۹ ،20۸ ،20۷ ،20۶
ابو عیسی احمد خّشاب: 5/ 4۷۱

ابو عیسی بن منّجم: ۴/ ۸۶
ابــو عیســی کوفــی َطّحــان = موســی بــن مســلم ِحزامی 

َشــیبانی = موســی صغیر: 1/ ۱۵۹
ابو ُعیینه: ۴/ 4۵۹

َمی: 1/ ۵4۳؛ ۸/ 
َ
ابــو غادیــه = یســار بــن َســُبع َســل

۵۵۶
ابــو غالــب = احمــد بــن محّمــد بــن محّمــد ُزراری: 1/ 

2۷4
ابو غالب = محّمد بن احمد = ابن  بشران: ۶/ ۹2

ابــو غالــب علــوی موســوی = ابــن   حّمــاد = محّمــد بــن 
ســلمان: ۴/ 2۵۱

ابو غالب فخرالملک: ۴/ ۳0۷، ۳0۸، ۳۹۶

ابو غانم عصمی َهَروی شیعی: ۴/ ۳۸۹

ابــو َغّســان = مالــک بــن اســماعیل بــن درهــم َنْهــدی 

کوفــی: 1/ ۱۶۸، ۱۸۸، ۳02، ۳۱۱؛ 3/ ۱4۶

ابو َغّسان دوری: 1۰/ ۱۵

ابو غضنفر = ابو ضوء بن صلصال: ۷/ ۵۶۸

ابو غطفان: ۶/ ۱۹۵

ابــو غنائــم = محّمــد بــن علی نرســی کوفی مقــری: 5/ 

۳۹۹ ،۱۱۱

ابو غیاث = منصور بن معتمر سلمی: 5/ ۵۱

ابــو ِفــراس حمدانــی = حــارث بــن ابــی العــالء: ۲/ ۱۸، 

۸۱، 24۳، 2۸4؛ 3/ ۵۵4، ۵۶4، ۵۸۵، ۵۹۱، 

 ،۶0۸ ،۶0۶ ،۶0۵ ،۵۹۸ ،۵۹۶،۵۹۷ ،۵۹۵ ،۵۹2

۶0۹

ابو َفروة کوفی = مسلم بن سالم َنْهدی: 1/ ۱۵۱

ابو َفضالة انصاری: 1/ ۵۳، 2۹4، ۳2۱؛ ۹/ ۵۵۹

ابو ُفَضیل: 1/ ۹0

ابــو فّیــاض = ســعد بــن احمــد طبــری: ۴/ ۸4، ۱2۳، 

۱۶4

ابو فیض دمشقی = یوسف بن سفر: 5/ 4۱۹
ابــو قبیصــه = محّمــد بــن عبــد الرحمــان ضّبــی: 5/ 

۶2
ابــو قتــاده = حــارث بــن ربعــی: ۷/ 22۳، 224، 2۳2، 
2۳۵؛ ۸/ 2۷4، 2۷۹، ۳02، ۳0۳، ۳04، ۳0۶؛ 

44 /۹
ابو ُقحاَفه: ۲/ ۱42، ۱44، ۵۶۶؛ 3/ ۳۸2؛ ۶/ 2۳۶، 
۵2۹؛ ۷/ ۱0۸، ۱۱۳، 24۸، 2۷4، 40۶، 44۳، 
 ،4۵۷  ،4۵۶  ،4۵4  ،4۵۳  ،4۵۱  ،4۵0  ،44۸
4۷۳؛   ،4۷2  ،4۶۸  ،4۶۳  ،4۶2  ،4۶0  ،4۵۸
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۸/ ۶۱، ۸۸، ۹۷، ۱۳2؛ ۹/ ۱2۵، 2۵۵، ۳0۸، 
۵۸۳، ۵۹۳، ۶0۳؛ 1۰/ 2۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱44، ۱۹0

ــی: 1/ ۶۶،  ــی َبَجل ــن ُعَرن ــن ُجَوی ــة ب ــة = َحّبَ ــو ُقدام اب
24 ۳۶0؛ ۹/  2۸0، ۳۱۶، ۳۳۶؛ ۷/  2۹۶؛ 3/ 

ابو ُقدامة انصاری: 1/ ۵۳، ۳0۷، ۳0۸، ۳2۱
ابو قرصافه: ۲/ 4۹۳

ابــو ِقالبــة = عبدالملــک بــن محّمــد َرقاشــی زاهــد: 1/ 
۶۶، ۷۷، ۱۸4؛ 5/ 4۷؛ ۶/ 420؛ ۷/ ۱۶۳؛ ۸/ 

2۸۹، ۳42؛ 1۰/ 2۹۶
ابو قالبة بصری: ۹/ ۵۸۹

ابو قموص = زید بن علی: ۷/ ۱۳۳، ۱۳4، ۱۳۵
ابو قیس اوسی = صرمة بن انس: ۷/ 404

ابو کبشه: ۷/ ۳۸۳
لی: ۶/ 4۷۶

َ
ابو کبیر ُزَهیرُهذ

ابو کثیر انصاری: 1/ ۵۵، ۹4؛ ۹/ 440
ابو کرب: ۹/ ۳2۶، ۳۶۹؛ 11/ ۵۳

ابو کرم دّباس = مبارک بن فاخر: 5/ ۳۸۶
ابو کنود = عبداهلل َازدی: ۸/ ۱۸2

ابــو لبابــه = ِرفاعــة بــن عبدالُمنــذر بــن زنبــر اوســی 
انصــاری: 1/ ۷4؛ 3/ 2۵4؛ ۷/ ۳۳۵، ۳۷۹، 

۳۸0
 ،۱۹۳  ،۱۹0  ،۱۷۳  /۲ 4۳۸؛   ،4۳۷  /1 لهــب:  ابــو 
 ،4۳۳  ،4۳2  ،42۹  ،42۸  ،42۶  ،422  ،۱۹۵
4۳۶؛ 3/ 2۵، ۱۶4، ۳۶۱؛ ۷/ ۵04، ۵0۵، ۵0۷، 
۵0۸، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵2۶، ۵۶۱، ۵۶2، ۵۶۸؛ ۸/ 

۳۸  /11 ۳۷۵، 4۱۹؛ 
ابو لؤلؤه: 5/ ۹4، ۶۵2؛ ۸/ 2۱۹؛ ۹/ 40۷

ابــو لیلــی انصــاری: ۲/ 24، ۷۹، 4۵۶، 4۷۳؛ ۹/ 
۵۶۵

ابو لیلی ِغفاری: 3/ 2۸۳
ــن  ــه = ســعید ب ــن معاوی َمة ب

َ
ــل کنــدی = َس ــو لیلــی  اب
بشــر: 1/ ۸۷، ۱2۶

ابو مالک = ضیغم بن مالک: 5/ 4۷
ابو مالک اشعری: ۸/ 2۷۶، 2۷۷

ابو مالک جنبی: 1/ ۱۳2
ابو مالک حسن: 1/ ۱۳2

ابو مثّنی هاللی = حمید بن ثور: ۹/ 2۵۷
ابو محجن ثقفی: 1۰/ ۳۷، ۱4۷، ۱4۸

ابــو محّمــد = ابــن ابی جمــرة َازدی اندلســی: 3/ ۱۷۱؛ 
 ،۱۵۱ ،۱۱۹  /۸ ۳۱۵، ۳۳۶؛  ۹۵، 2۷۷؛۷/   /۶

۳۶۶ ،20۵ ،۱۸۷ ،۱۵2
 ،2۹4 ،۱2  /11 صنعــان:  ابــن  شــیخ   = محّمــد  ابــو 

4۸2  ،4۸۱  ،۳4۷
ابــو محّمــد = احمــد بــن محّمــد = عاصمــی: 1/ ۵۸، 
 ،۱4۸ ،۱4۳ ،۱۱۶ ،۱0۵ ،۱0۱ ،۹۱ ،۷۸ ،۷۳ ،۷2
 ،4۹۱ ،4۶0 ،۳۱۱ ،۳0۷ ،۳0۳ ،2۱0 ،۱۶4 ،۱۵۵
۵24؛   ،۱۶۶  /3 ۶۵2؛   ،۶۳۱  ،۶۱۹  ،۶0۹  ،۵22
 /۷ ۳۹۹؛   ،۳۶۸  ،۳۵۸  ،2۸۶  ،۱۱4  ،۹۳  /۶
24، 2۵۵، 2۵۸، 4۷۵؛ ۸/ ۳۳۳؛ ۹/ ۱۶۹؛ 1۰/ 

۱۶4 ،۱۶۳ ،۱4۹ ،۱4۷ ،۱4۶
ابو محّمد = المنصور باهلل: 3/ ۵۵4

ــدی: 1/ 
ْ
ابــو محّمــد = جعفــر بــن محّمــد بــن ُنصیــر ُخل

۶۵2 ،4۶0 ،۳۹۵ ،۱۹۷
ابــو محّمــد = حّجــاج بــن یوســف ثقفــی بغــدادی: 1/ 
۱۸۱، ۱۳0؛3/ 2۸؛ 5/ 4۵0؛ ۷/ ۱۷2؛ ۸/ ۱۳2، 
20۱، 202، 20۵؛ ۹/ ۸۳، 2۱0، 2۱۱؛ 1۰/ ۸0، ۸۱، 

2۹۷ ،2۹۶ ،۹0 ،۸۷ ،۸4 ،۸۳ ،۸2
کوفــی:  ابــو محّمــد = ســفیان بــن ُمصَعــب = عبــدی 
1/ ۵۶۳؛ ۲/ 2۷۷، 44۵، 44۷؛ ۴/ 22۹، 244؛ 

۱۱۷ /3



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 12( 3۰۸

ابــو محّمــد = ســهل بن احمد بن عبــداهلل = دیباجی: 
۴/ ۳۸۸؛ ۷/ ۵۷4

وتــری  احمــد  شــیخ  ضیاءالدیــن   = محّمــد  ابــو 
2۸۱  ،2۷2  ،2۶4  ،2۵۶  ،۱۹۸  /11 شــافعی: 
ابــو محّمــد = ضیاءالدیــن وتــری: 11/ 2۵۶، 2۶4، 

2۸۱  ،2۷2
ابــو محّمــد = طلحــة بــن ُعَبیــداهلل بــن ابــی عــون = 
 ،۱۳ ،۷  /۴ ۵02؛  4۱۵؛3/   /1 غّســانی:  عونــی 
 ،20۱ ،200 ،۱۹۸ ،۱۹۷ ،۱۹۶ ،۱۹۵ ،۱۹4 ،۱۸۹ ،۵0

۵۳۹ ،4۸0 ،4۷۹ ،442 ،2۳۷ ،20۹
ابــو محّمــد = عبــد الرحمــان بــن عــوف قرشــی ُزْهــری: 
1/ ۱0۶، 2۸4، 2۸۸، 4۹۷؛ ۲/ ۶۷، 4۷۹؛ 3/ 
۱۷۵، 2۶4؛ ۶/ ۱۳۳، ۱۷۸، ۱۸0، 2۵۵، ۳۷۱، 
 ،4۷0  ،4۵۶  ،4۵۵  ،4۱۷  ،4۱۶  ،40۸  ،۳۷۳
 ،24۱  ،240  ،204  ،20۳  ،۱۹۹  ،۱۱4  /۷ 4۸۳؛ 
 ،۱2۸  ،۱۱۵  ،۹۵  /۸ 4۶۷؛   ،۳۸۳  ،2۹۹  ،2۷۱
 ،۳42 ،۱۹2 ،۱۸۷ ،۱۷2 ،۱۶۵ ،۱۶4 ،۱۳0 ،۱2۹
۳۵2، 40۱، 4۱۵، 4۳۷، 4۵۶، ۵۱۶، ۵۶۳؛ ۹/ 
 ،۱۵۱ ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱4۶ ،۱4۵ ،۱44 ،۹۸ ،20 ،۶
 ،4۶4 ،4۳4 ،۳۳۵ ،۳0۹ ،۳0۷ ،2۶0 ،2۵4 ،۱۹۱
4۹4، ۵0۶، ۵0۷، ۵۷۷، ۵۸۱، ۵۸4؛ 1۰/ 2۵، 
 ،۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۵2 ،۱۳0 ،۱۱2 ،4۳ ،۳۸ ،۳0 ،2۶
 ،20۸ ،۱۹۸ ،۱۹۷ ،۱۸۹ ،۱۸۷ ،۱۸2 ،۱۸۱ ،۱۶۳

4۱۶
ابــو محّمــد = عبــد الرحمــان بــن قاســم بــن محّمــد بن 

ابــی بکــر تیمــی مدنــی: 1/ ۱4۶
ابو محّمد = عبداهلل بن یحیی: ۲/ ۳02، 4۹4

ابو محّمد = عبداهلل ُجّبائی: 5/ ۹۷
ابــو محّمــد = عبدالمحســن بــن محّمد بــن احمد بن 

غالــب: ۴/ ۸، 2۵۹، ۳2۳، ۳24، ۳2۵، ۳2۶، 
۳۳۶ ،۳۳۵ ،۳۳4 ،۳۳۳ ،۳۳2 ،۳۳۱ ،۳2۹

ابــو محّمــد = عمــارة بــن ابــی الحســن یمنــی = فقیــه 
ُعمــاره: ۴/ ۹، ۱0، 4۵۳، 4۹۸، ۵0۷، ۵۱۱، ۵۱2، 
 ،۵۷۸ ،۵۷۷ ،۵4۸ ،۵4۷ ،۵24 ،۵2۳ ،۵22

۵۹2 ،4۸۹ ،۵۸۸ ،۵۸4
ابو محّمد = عمرو بن دینار ُجَمحی مّکی: 1/ ۱4۵

بــن  حســین   = شــافعی  َبَغــوی  فــّراء   = محّمــد  ابــو 
۳۶، 2۱۱، 2۶۷، ۵۳۸، ۵۷۳؛ ۲/  مســعود: 1/ 
 ،۱۷۷  ،۱۶۹  ،۱۵0  /3 4۶4؛   ،42۷  ،۱۱۹  ،۳0
 ،۳2۷  ،۳2۱  ،2۹4  ،2۸۱  ،2۷۸  ،2۶2  ،24۳
4۵۸، 4۸۹، 4۹0، ۵۵۹؛ 5/ ۷0، 24۸، 2۵۵، 
۵۱4؛ ۶/ ۱۱۳، ۱۱4، ۱2۱، ۱44، ۱4۸، ۱۶2، ۱۷۵، 
 ،4۱۷  ،4۱۳  ،۳۸۳  ،۳۶2  ،۳4۹  ،۳40  ،2۸۵
42۸، ۵02، ۵۱4، ۵۱۵، ۵۱۷؛ ۷/ ۱۶۷، ۱۷۵، 
 ،2۳۱  ،22۹  ،۱۵۱  ،۱0۹  ،۸4  /۸ ۵۳۷؛   ،۳۸۸
24۶، 2۷2، ۳2۷؛ ۹/ 2۶، 42، ۵۱، ۳2۹، 44۸، 

۳۱۵ ،2۱۹ ،۱۹۶ ،۱۸۱ ،۱۶2  /1۰ ۵2۱؛ 
ابو محّمد = معاذ هّراء: ۲/ ۳0۱

ابــو محّمــد = هــارون بــن موســی تلُعکَبــری: ۴/ 2۷0، 
۳۸۷

ــی: ۲/  کوف ــدی  ــالل = عب ــن ب ــی ب ــد = یحی ــو محّم اب
4۹4

ابو محّمد = یحیی بن فهد: ۴/ ۱۵۶
ابــو محّمــد = یحیــی بــن محّمــد علــوی حســینی: 1/ 

۶۵2
ابــو محّمــد ابــن  ماَقَبــه ابــن  صافنــه = کثیــر بــن زیــد 

۳۸4  /5 ۱4۸؛   ،۱۱۶  ،۱۱۵  /1 اســلمی: 
ابو محّمد اسماعیل سّدی کوفی: ۶/ ۵0۱

ابو محّمد انصاری: ۹/ ۵۵۹
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ــب: 5/  ــی حبی ــن اب ــب ب ــری = حبی ــد بص ــو محّم اب
۵۱۱  /۹ ۳۳۷؛ 

ابــو محّمــد بصــری = حّجــاج بــن نصــر: ۹/ ۵2۷، 
۵2۸

ــد: 3/ 2۵۱،  ــی هن ــن اب ــری = داوود ب ــد بص ــو محّم اب
۳24  /۸ ۳۳۵؛ 

ابو محّمد بن ابی زید: 5/ ۱۹۱
ابو محّمد بن بشران: 3/ ۵۳2، ۵۳۸

ابو محّمد بن دّهان نحوی بغدادی: ۴/ 4۹2
ابو محّمد بن زبیر حسن بن علی مصری: ۴/ ۵۵0

ابو محّمد بن سقاء: 1/ 4۶0
ابو محّمد بن عمران: ۷/ 4۶2

ابو محّمد بن عنایت اهلل بسطامی: 11/ ۳2۸، ۳۳۸
ابو محّمد بن عیینة کوفی: ۷/ ۳۳4

ابو محّمد بن منّجم: ۴/ ۸۶
ــو محّمــد جّمــال = اســید بــن زیــد بــن نجیــح: 5/  اب

۳۳۱
ابو محّمد جوهری: ۴/ 2۹2؛ 5/ ۹۷

ابو محّمد ُجَوینی: 1۰/ ۳24
س: 5/ ۳۳۵

ّ
ابو محّمد حّمانی = جبارة بن مغل

ابو محّمد حمزة علوی: 1/ ۳0۷
ابــو محّمــد خــّواص = جعفــر بــن محّمــد بــن ُنصیــر 

۶۵2  ،4۶0  ،۳۹۵  ،۱۹۷  /1 ــدی: 
ْ
ُخل

ابــو محّمــد َشــیبانی شــافعی = عبــد الرحمــان بــن 
 ،۱۸۹  /۲ 244، ۶۵۸؛   /1 َدیَبــع:  ابــن   = علــی 
2۶۷، 2۶۸، ۳۹۳، 4۹۳؛ 3/ ۱۵۵، 20۹؛ 5/ ۹۱، 
۱44، ۱۵۱، 24۸، ۵۵۷، ۵۷۵؛ ۶/ ۱۳۶، ۱۸0، 
 ،۵۵۷  ،24۸  ،۱۵۱  ،۱44  ،۹۱ ۳۸۶؛5/   ،۳0۳

۱۸2  /1۰ ۵۱؛   /۹ ۱۵۸، ۳2۹؛   /۸ ۵۷۵؛ 
ابو محّمد عبدان اهوازی: ۷/ ۱۶2

کوفی = حسن بن علی بن َعّفان عامری:  ابو محّمد 
۳۱۵ ،۳00 ،۱۸۳ /1

کوفــی = حســن بــن عمــارة بــن مضــّرب:  ــو محّمــد  اب
۳۳۹  /5

ابــو محّمــد مصــری = حســن بــن ابراهیــم = ابــن  زوالق: 
۶۳۷ ،20۱ ،۳4 /1

ابو محّمد مقری: 5/ ۳۸۳
کوفــی = ســفیان ابــن ُعیینــه =  ابــو محّمــد هاللــی 
 ،۱۵۹  ،۱۵۷  ،۱۳۳  ،۸۹  ،۵۹  /1 ُعیینــه:  ابــن 
۱۷۷، 404، 40۶، 40۹، 440؛۲/ ۳0۳، ۱۷0؛ 5/ 
۳۹، ۶۷، 4۳۱، 4۳۷؛ ۶/ 2۸۷، ۳۳4، ۳۵۳، 
۳۶۳؛۷/ 4۶0؛ ۸/ ۱۶۱، ۳2۹، 4۳۶؛ ۹/ ۱۶4، 

2۸۵  ،۱۱۸  /11 ۳2۵؛   ،22۱  ،220 ۵۵۳؛1۰/ 
ابــو محّمــد وّراق نیشــابوری = ُعَبیــد بــن محّمــد: 5/ 

۱4۱
ابــو محّمــد وکیــل ســامری = عبــداهلل بــن حفــص: 5/ 

4۵۸ ،۳۶۳
ابو مختار = یزید بن قیس بن یزید: ۶/ 40۹

د = مسلم بن ولید: ۲/ ۵۶۱، ۵۶2
َ
ابو َمخل

ابــو مخنــف = لــوط بــن یحیــی َازدی: ۲/ ۵22؛ ۸/ 
۱۹4، 2۵۶، ۳۹۹، 4۱۵، 42۶؛ ۹/ ۱۵، ۳۳، ۵۸، 
 ،۱۷0  ،۱۶۷  ،۱۶0  ،۱۵۸  ،۱۳۹  ،۱۳۷  ،۱۱۹  ،۹۵

۳2۷ ،۳۱2 ،2۸۱ ،2۸0 ،2۶۸ ،20۳ ،۱۸۶
ابو مدین مغربی: 5/ ۶4؛ 11/ 22۶

ة بــن َوْهــب ثقفــی: 1/ ۷۳،  ــّرَ ــرازم = یعلــی بــن ُم ــو ُم اب
۱04، ۱22، ۱24، ۱۳۵، 2۷0، 2۹۳، ۳۱۸، ۵۱۹؛ 

۲/ 40۳؛ 3/ ۱۸0، ۳4۷؛ ۸/ ۳۸۳
ابلیــس = اجــدع = شــیطان = حیــات:  مــّره =  ابــو 
 ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳۷۱ ،2۳۳ ،۱۹0 ،۱۸۸ ،۶2 /۶

۵۵۷  ،4۸۸  ،4۶4  ،۳۸2  ،۳۸۱  ،۳۷4
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ابــو مریــم = ِزّر بــن ُحَبیــش اســدی: 1/ ۶۸، ۱2۱، ۱2۳، 
۱2۹، 2۹۷، ۳2۸۳2۹، ۳۳0؛ 1۰/ 22۱

ابو مریم = عبداهلل بن زیاد اسدی کوفی: 1/ ۱۳4
ابو مریم انصاری: 1/ ۳۳0؛ ۴/ 4۶۱

ابو مریم سلولی: 1۰/ 2۸۳، ۳42، ۳4۳
کوفــی = ِربعــی بــن ِحــراش: 1/ 40۶؛ 5/  ابــو مریــم 

۱۹0  ،۱۸2  ،۸4  /11 40۹؛  ۱۸؛۶/ 
ابو مزروع کلبی: 1۰/ 2۷0

ابو مسعود انصاری: ۶/ 4۳۷؛ ۷/ 202
ابو مسعود جّرار کوفی زهری: 1۰/ ۱۵۱

ابــو مســعود ســعید = ُجریــری بصــری: ۹/ 4۱۷، ۵۱۳، 
۵۱۵ ،۵۱4

کّجــی  ابــو مســلم = ابراهیــم بــن عبــداهلل بــن مســلم 
۵2۷  /۹ 4۵۹؛   ،۱۸۷  /1 بصــری: 

ابو مسلم بن َشْهدل: 1/ ۳0۷
ابو مسلم خراسانی: 3/ ۵۸۸

ابــو مســلم خوالنــی = عبداهلل بــن ثوب یمنــی: ۶/؛ ۹/ 
2۵4؛ 11/ ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸0، 

۱۸۹
ابــو مســهر عبداألعلــی دمشــقی غّســانی: 5/ ۱۳۸؛ 

۳۵ 40۹؛ 1۰/   /۷
ابو  ُمصَعب: 11/ ۱۳۶

ابو مطیع بلخی = حکم بن عبداهلل: 5/ ۳4۳
ابو معاذ = عطاء بن ابی میمونه: ۸/ ۷۳، ۷۷

ابــو معــاذ انصــاری زرقــی = ِرفاعــة بــن رافــع بــن مالــک: 
 ،2۶۳  ،2۶۱  ،202  ،۶  /۹ 2۷۵؛   /۸ ۳۸۶؛   /۶

2۶۶، ۳۱0، ۳۱۳، ۳۱۶، ۵۵۹؛ 11/ 4۵، 4۹
ابو معاویة ضریر: ۷/ 4۳۹

ابــو معاویــه = محّمــد بــن خــاِزم: 1/ ۹4، ۱۵۶، ۱۷۱؛ 
۷۷  /۸

ابــو معبــد جهنــی = عبــداهلل بــن عکیــم: ۹/ ۷، 2۳0، 
2۶۱

ابو معتمر بصری = عّمار بن زربی: 5/ ۳۷۵
ابــو معتــوق = شــهاب بــن احمــد: 11/ 2۹۳، ۳4۷، 

4۵2  ،4۵۱
ابــو معشــر = یوســف بــن یزیــد بــراء بصــری: ۹/ 424، 

4۵2 ،4۵۱
ابو معشر کوفی َحْنَظلی: ۷/ ۱22

ابو  معشر َنجیح: ۸/ 4۷۵
ابو َمعَمر هذلی: 5/ ۳4۵؛ ۷/ ۳۳4

ابــو  ُمَعیــط = ابــان = جــّد ولیــد: ۲/ ۸۷، 24۸؛ ۷/ 
44۵ ،444 ،42۵ ،420 ،۱۹2  /۸ 20۳، 204؛ 

ابو مغیرة حمصی: ۹/ 4۱2
ــد: ۹/  ــن یزی ــی ب ــن هان ــی = شــریح ب ــو مقــدام حارث اب

۵۶2
ابــو مقــدام صنعائــی = اســماعیل بــن شــروس: 5/ 

۳۳0
ــو مّکیــس حبشــی = دینــار بــن عبــداهلل: ۲/ ۵۷4؛  اب

44۳ ،۳4۸ /5
ابو ملیح: ۶/ ۳۶4

ابو ُمنذر بجلی = اسد بن عمرو: 5/ ۳2۹
ابو ُمنذر هشام کلبی: ۲/ ۱۹۳

ابو منصور = ابراهیم بن فضل اصفهانی: 5/ ۳۱۵
ــه: ۴/ ۵۶،  ــه = عّزالّدول ــن بوی ــو منصــور = بختیــار ب اب

۱۵۶ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۶
ابــو منصــور = شــهردار بــن شــیرویه َهْمدانــی دیلمــی: 

1/ ۳۹۶، ۳۹۹؛ ۴/ ۵۶۶؛ ۶/ ۹۳
ابــو منصــور = عبدالملــک بــن محّمــد بــن اســماعیل 
= َثعاِلبــی نیشــابوری: 1/ 20۵، ۳۷۸، 44۹؛ ۲/ 
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۱۷۶، 2۸۷، 4۶۳، ۵42، 4۵۳؛ 3/ ۸۸، ۱04، 
 ،۵۶2 ،۵۶0 ،۵42 ،۵۳۳ ،۵۱۸ ،۵0۶ ،۵0۳ ،۱0۵
۵۶۶، ۵۹۵، ۵۹۶، ۶0۵؛ 5/ 2۱؛ ۷/ 24۹، ۳۱۱، 

۳۱2؛ 1۰/ ۳۳
ابــو منصــور = محّمــد بــن ابــی نصــر محّمــد بــن احمــد 

ل: ۴/ 2۷2
َ

بــن حســین ُعکَبــری ُمعــّد
ابــو منصــور = محّمــد بــن احمــد  ازهــری شــافعی: ۲/ 

۵۱۳
ابــو منصــور = مظّفــر بــن اردشــیر عبــادی: 3/ 20۳، 

۱۱۱  /5 2۱0؛   ،20۵
ابو منصور بختیار: ۴/ ۱4۹، ۱۵۶

ابو منصور بغدادی: ۶/ 2۷۳؛ 1۰/ ۷۱
ابو منصور جرجانی: ۴/ ۹0

ابو منصور قّزاز: 1/ ۳۱2
ابو منصور کرمانی حنفی: 5/ ۱۹2

ابو منصور ماوردی: 1/ 44۳
ابو منقذ = اعور شّنی بشر بن منقذ: ۹/ 24۷

د: ۴/ 44۳
ّ
ابو منیع بن مقل

ابو مهزم: 5/ 422
ب: ۸/ 2۹0

َّ
ابو  ُمَهل

ابو مودود: 5/ ۳۶۷
ابــو موســی = محّمــد بــن ابــی بکــر اصفهانــی شــافعی 
= ابــن َمِدینــی: 1/ 42، ۶۷، ۶۹، ۷4، ۹۹، ۱02، 
 ،۱۶۶ ،۱۶2 ،۱۶۱ ،۱۳۱ ،۱24 ،۱22 ،۱2۱ ،۱۱۳ ،۱04
 ،۳۱۹ ،۳۱۸ ،۳۱۵ ،۳0۸ ،۳0۷ ،۳04 ،2۹۵ ،2۱۷
۳2۸، ۳40، 442، 44۳، ۵24، ۵2۵؛ 3/ ۱۶۹؛ 
 ،۶۹  /۸ 4۵۹؛   ،4۵۵  ،44۹  ،۳۵۳  ،۱2۷  /۷
۹۸، ۱۳۶، ۳۶۳؛ 1۰/ ۱۱۷، ۱4۵، 22۱؛ 11/ ۱۳۳

ابو موسی اسحاق فروی: 1۰/ 2۱۸

ابــو موســی اشــعری = عبــداهلل بــن قیــس: ۲/ ۱۸2، 
۱۸۶، 20۵، 20۷، 2۵۹؛ ۴/ 20۱؛ 5/ ۳۶۵؛ ۶/ 
 ،2۳2 ،2۳۱ ،۱۵۸ ،۱۳۱ ،۱۳0 ،۱2۶ ،۱2۵ ،۱22
 ،4۳۸  ،4۳۷  ،4۳2  ،40۳  ،2۹۹  ،2۹4  ،2۸۳
440، 4۸۳؛ ۷/ ۱۵0، 202، ۳2۳، ۳۹۵، ۳۹۶؛ 
۸/ ۱۱۵، 44۶؛ ۹/ ۱۷۵، 22۹، ۳۹۹، 4۹۶؛ 1۰/ 

۱۳۸ ۵0، ۱۶۵، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۸۳، ۳۱۳؛ 11/ 
ابو موسی اصفهانی: 5/ 22۷
ابو موسی انصاری: 5/ 4۳۷

ابو موسی بن ُمّثنی بصری: 3/ 2۷4
ابو موسی قروی: ۹/ ۱۸

ابو موصل اسدی: ۲/ ۳02
ابو میمون = احمد بن محّمد بن میمون: 1۰/ ۱4۶

ابو میمون صوری: 5/ ۳۳2
ابو ناجیه: ۲/ ۵۷۱

ابو نجاء: 5/ 2۶0
ابو نجم بدر کبیر: 5/ ۱۱۸

ابو نجیح یسار ثقفی مّکی: 1/ ۱4۳؛ ۲/ ۱۶0
ابــو نجیــد = عمــران بــن ُحَصیــن ُخزاعــی: 1/ ۱۱۹، 
4۹2؛   ،4۸۸  ،۳۷2  ،۳2۷  /3 ۷۹؛   /۲ 4۹۷؛ 
۴/ ۶۵؛ ۶/ ۱2۳، 2۹2، 2۹۵، 2۹۶، ۳0۶، ۳0۷، 
 ،۳42  ،۳4۱  ،۳۳۸  ،۳2۶  ،۳2۱  ،۳۱۹  ،۳۱۶
۳4۸، ۵۱۵؛ 5/ ۷۱؛ ۷/ ۵۶۸؛ ۸/ ۱۱۷، ۱۶2، 
۱۸۱، 2۶۹، ۳2۹، ۳۳۱؛ ۹/ ۱۱۳، ۱۱4، ۱۷۷؛ 1۰/ 

444 ،۳۱2 ،۳۱۱ ،۱00
ــن ســهل فقیــه بخــاری: 1/ ۷۷،  ــو نصــر = احمــد ب اب

20۱  ،۸۳
ابو نصر = احمد بن َکشاجم: ۴/ 4۱، 42، 4۳

ابو نصر = احمد بن مروان کردی: 5/ ۱20
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کــوال: 1/ ۱۶۱،  ــن  ما ــن هبــة اهلل = اب ــو نصــر = علــی ب اب
۱۷۹ 4۸۸؛ 1۰/  20۸؛ 5/ 

ابو نصر بخاری: ۴/ 2۶۷، ۳۸۵
ابو نصر بن جعفر بن محّمد بن اشعث: ۲/ ۵۷۶

ابو نصر بن شیرازی: ۲/ ۱۸0
ابو نصر سجزی: 5/ 420

ابو نصر شاپور فرزند اردشیر: ۴/ ۱۵۱
ابو نصر طوسی: ۸/ ۱0۹

ابو نصر فیروز بهاءالدین: 5/ ۱0۹
ابو نصر َمْقِدسی: 3/ ۱0۹
ابو نصر مؤتمن: 5/ ۳40

ابــو نضــر بصــری = ســعید بــن ابــی عروبــه: 5/ ۳2۵، 
۳۸۸، 4۷0، ۵۷۵؛ ۹/ ۵4۸، ۵4۹؛ 1۰/ ۱۱4

ابو نضر عّیاشی: 1/ ۶۶۶
ابو نضر غازی: 1۰/ 222

ابو نضر هاشم بغدادی: ۷/ ۳۳4
ابــو نضــره: ۶/ ۳0۹، ۳۱0، ۳۱۱، ۳۳۹، ۳40، ۳4۵؛ 

۷/ ۱2۹؛ ۸/ ۱۶2، 2۷۷؛ 1۰/ 2۱۹، 220
ابو نضیر خیشون: 1/ 4۹2

ابــو ُنَعیــم اصفهانــی = احمــد بــن عبــداهلل: 1/ ۶۵، 
 ،2۷  /۲ ۳0۸؛   ،2۷۳  ،20۶  ،۱۹۳  ،۱2۹  ،۱۱۶
 ،۷۵ ،۷4 ،۷۳ ،۷2 ،۷۱ ،۳۸ ،۳۵ ،۳4 ،۳۳
 ،424  ،۱0۹  ،۹۹  ،۹۶  ،۹4  ،۹2  ،۸۶  ،۷۹  ،۷۶
4۵۵، 4۶2، 4۶4، 4۶۶، 4۷۳، 4۷۶، 4۸۳؛ 
 ،2۷۹ ،2۷۸ ،2۷۵ ،2۶۶ ،24۳ ،۱۵4 ،۱2۸ /3
 ،۱4۷ ،۵2 ،4۵  /5 ۶۵، ۱۵۹؛   /۴ ۳۱0، ۳2۷؛ 
 ،4۵۵  ،۳۹0  ،۳۶۸  ،۳۳۵  ،۳۱۸  ،۳0۱  ،۱۵0
 /۶ 4۸۶، ۵۱۹، ۵22۵2۷، ۵2۸، ۵۶2، ۵۷0؛ 
۹2، ۵02؛ ۷/ ۵۹، ۱2۸، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۵۱، ۱۷۳، 

 ،4۱0  ،۳۹۸  ،۳۹4  ،۳۷۶  ،۳۱2  ،2۸۹  ،2۶۸
4۳۵، 4۶۸، 4۸2، ۵۳۸، ۵40؛ ۸/ ۷۳، ۹۶، 
۹۷، ۱42، ۱44، ۱4۵؛ ۹/ ۱۵، 22، 24، 4۵، 4۹، 
 ،42۳ ،420 ،۱۹2 ،۱02 ،۱0۱ ،۷۷ ،۷4 ،۵2 ،۵۱
 ،4۹۷  ،4۹۶  ،4۶۵  ،4۶4  ،4۵4  ،4۵۳  ،44۸
 ،۵۳0 ،۵2۹ ،۵2۷ ،۵2۶ ،۵۱2 ،۵۱۱ ،۵0۹ ،4۹۸
 ،۸۹  ،۸۸  ،۳۱  /1۰ ۵۸۸؛   ،۵۷0  ،۵4۵  ،۵۳۱
۱۱۶، ۱۳۸، ۱4۷، ۱۵۱، ۱۵2، 2۸۱، 2۹۱؛ 11/ ۱04، 
 ،22۹ ،202 ،۱۹۶ ،۱۹0  ،۱۸2 ،۱۷۶ ،۱۶۹ ،۱۳۵

4۸2  ،422  ،2۹۱،420
ابــو ُنَعیــم بصــری تمیمــی = علی بــن حمــزه: ۲/ ۵۱۳؛ 

۵۷4 /۷
ابو نعیم بن عدی: 1۰/ ۱۷۷

کوفــی = فضــل بــن ُدَکیــن: 1/ ۱۶۶، ۳22،  ابــو  ُنَعیــم 
40۶، ۵۳0، ۵۵۵؛ 3/ ۱4۶، 242؛ ۸/ ۵۸؛ 11/ 

202
ابو ُنَعیم َمْعنی: 1/ ۳0۵

ابو نمیر سعدی: ۷/ 22۷
ابو نهشل بن حمید طوسی: ۲/ ۵۱۸

4۱4؛ ۷/  2۸۶؛ 5/  ۵۱0، ۵۶۱؛ ۴/  نــواس: ۲/  ابــو 
4۸۸

ابو َنوَفل بن ابی عقرب: 1/ 4۳۷
ابو هارون = عّمار بن َحریز عبدی: 1/ 4۷۷

ابــو هــارون = عمــارة بــن ُجَویــن عبــدی: 1/ ۵۸، ۹۷، 
 ،4۶۵  ،۳۹۹  ،۳۹۶  ،۳۹۳  ،۳۹2  ،۱۳۷  ،۹۸

۷2 ،۷0  /۲ 4۶۷؛ 
ابــو هــارون فلســطینی = اســماعیل بــن محّمــد بــن 

۳۳0  /5 یوســف: 
ابو هارون مکفوف: ۲/ ۳۵۹، ۳۶0

ابو هاشم = َحّسان بن ابراهیم َعَنزی: 1/ ۱۵4
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ابو هاشم علوی: ۴/ ۱۱۳
ابــو هاشــم/ابو عامــر = اســماعیل بــن محّمــد = ســّید 
ِحمَیری: 1/ ۳۳۵، 424، ۵42، ۵۶2؛ ۲/ 2۷۷، 
 ،۳۷0،۳۷4  ،۳۵۸  ،۳۵4  ،۳۵۳  ،۳4۱  ،۳40
 ،40۵  ،40۱  ،۳۹۵  ،۳۸۹  ،۳۸۱  ،۳۸0  ،۳۷۷
40۸، 40۹، 4۱0، 4۱۸، 2۷۳؛ 3/ ۱۱۷؛ ۴/ 24۹، 

44۹، ۵۳۹؛ ۶/ 42، 4۷
ابو هبیرة بن حارث: 5/ 24۳

ابو هدبة بصری = ابراهیم بن هدبه: 5/ ۳۱۶
ابو هرمز جّمال = نافع بن هرمز: 5/ 4۱۱

ابــو  هریــرۀ َدْوســی = محّمد بــن اّیوب واســطی: 1/ ۵۱، 
۱۸۹، ۳2۱، 40۶؛ ۲/ ۶۷، ۷۹، ۹2، ۱۱۱، 4۵4، 
 ،2۱۵  ،20۸  ،20۷  ،20۱،20۳  /3 ۵۶۶؛   ،4۸۸
 ،2۳4  ،۱2۳  /۶ ۵4؛   /5 ۵2۳؛   ،۳۸2  ،۳0۹
 ،4۱۳ ،402 ،40۱ ،۳۹2 ،2۶0 ،2۵۸ ،2۵۷ ،2۳۵
 ،4۳۸  ،42۸  ،42۳  ،42۱  ،4۱۹  ،4۱۵  ،4۱4
 ،۱۶۱  ،۱۵۸  ،۱۵۵  ،2۵  /۷ ۵۱۳؛   ،440  ،4۳۹
 ،۷2 ،۶۶ ،۵۱  /1۰ 44؛   /۹ 42۵، 42۶، 4۳۷؛ 
 ،۳0۹ ،2۹۳ ،2۹۱ ،2۹0 ،2۸۹ ،2۸۸ ،2۷۸ ،۱4۳
۳۱2، ۳۳۱، 40۷، 4۱۱، ۵0۸، ۵۵۱، ۵۵4، ۵۵۷؛ 
 ،2۳0 ،2۱۹ ،2۱۷ ،۱۸4 ،۱۳۳ ،۱2۹ ،۱04 ،4۹ /11

2۳4  ،2۳۱
ابــو هشــام = اصــرم بــن حوشــب: 5/ ۳۳2، 4۶۹؛ 1۰/ 

۱22
ابو هشام رفاعی: 5/ ۳4۵
ابو هّفان عبدی: ۷/ 4۸۸

ابو  هالل = محّمد بن سلیم: 11/ ۵۷، ۱۳۷
ابــو  هــالل راســبـ بصــري = محّمــد بــن ســلیم: 5/ 

۱۳۷  ،۵۷  /11 ۳۹۶؛ 

ابــو هــالل عســکری = حســن بــن عبــداهلل بــن ســعید: 
۲/ ۵۱۵، ۵۱۶؛۶/ ۱۸2، 22۸، ۳۱۵، ۳۶۱، 442؛ 

۷/ ۱۱۶، ۵۱0؛ ۹/ ۱4۶؛ 1۰/ ۳2۶، ۳4۶
یثی = ابو واقد: ۶/ 4۷۵، 4۸۳، 4۷۶

َ
ابو واقد ل

ابــو وائــل: 1/ ۳۳۳؛ ۶/ ۳۶0؛ ۸/ ۵۶4؛ ۹/ 2۷، 2۹، 
۵۱۹؛ 1۰/ 2۵
ابو وجزه: ۸/ 2۱2

ابو ورد بن قیس بن فهر انصاری: ۹/ ۵۶۵
ابــو َوْســمه = وحشــی بــن َحــْرب َحَبشــی ِحمصــی: 1/ 
 ،۱۳۱  /11 ۳0۳؛   /۷ 4۳؛   /۲ ۱2۳، 2۷0، ۵۱۹؛ 

2۵۳
ابو وّضاح = حبیب بن ُبدیر: ۲/ ۳۱۵، ۳۱۶

ابــو وهــب = ولیــد بــن عقبــة بــن ابــی ُمَعیــط: 1/ ۳۱0، 
 /3 24۹؛   ،24۸  ،24۷  ،20۸  ،۸۷  /۲ ۳4۸؛ 
 ،۱۹2  ،۱۹۱  /۸ ۳2۳؛  ۱۸۱؛۷/   ،۱۸0  /۶ ۳۵2؛ 
 ،۳۹۵ ،۱۹۹ ،۱۹۸ ،۱۹۷ ،۱۹۶ ،۱۹۵ ،۱۹4 ،۱۹۳
 ،44۱  ،42۵  ،424  ،42۳  ،4۱۹  ،4۱۸  ،4۱۶
44۳، 444، 44۵، 44۸؛ ۹/ ۱۵، ۱۶، ۳0، ۳۷، 
 ،240  ،۱۳۳  ،۱22  ،۹۸  ،۹۱  ،۹0  ،۶۱  ،۵۸  ،۵۶
24۸، 24۹، ۳2۳، 40۸، 4۳۷؛ 1۰/ ۳۸، ۹۳، 

۱۱۹ ،۷۸ ،۷۷  /11 ۱۱2، 2۳4، 4۸۸، ۵00؛ 
ابــو یاســر مســتملی = عّمــار بــن هــارون: ۹/ ۵۱۹؛ 1۰/ 

۱4۵
ــن یحیــی اشــجعی  ــو یحیــی = َمعــن بــن عیســی ب اب

مدنــی: 1/ ۱۷۳
کناســه: ۲/ 2۹2،  ابــو یحیــی اســدی = محّمــد بــن 

4۱۳  /۹ 40۵؛ 
ابــو یحیــی بغــدادی بــّزاز = محّمــد بــن عبدالّرحیــم = 

صاعقــه: 1/ ۱۷۳، ۱۷۹، ۵۳0؛ 5/ ۳4۶
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ابو یحیی بن ُنباته عبدالّرحیم فارقی: ۴/ ۳۸۸
ابــو یحیــی صهیــب: ۶/ 4۵۹، 4۶0، 4۶۳، 4۶۷، 

4۸۳  ،4۶۸
ابو یحیی وکار/ وقار: 5/ ۳4۹، 42۶

ابــو یزیــد بســطامی = طیفــور بــن عیســی بــن آدم: 3/ 
40۶ ،40۵

ابو یزید بن ُخَثیم: 1/ ۵۳۷
ابــو یســار مّکــی = عبــداهلل بــن ابــی َنجیــح یســار ثقفی: 

۱4۶ ،۱4۳ /1
ابــو یســر = کعــب بــن عمرو بــن عّباد انصاری ســلمی: 

۵۶0 ،44 /۹
ابــو یعقــوب = اســحاق بــن ابراهیــم بــن عّمــار قیس بن 

ســعد بن عبــادة خزرجی انصــاری: ۲/ ۱۷۹
کوفــی: 1/  ابــو یعقــوب = یوســف بــن موســی َقّطــان 

۵۳0  ،۳۱۱  ،۱۷۸
ابو یعقوب = یوسف همدانی: 5/ ۱2۳

ابو یعقوب نصرانی: 3/ 22
ابو یعقوب نیشابوری: ۸/ ۱2۱

ابــو یعلــی = خلیــل بــن عبــداهلل بــن احمــد = خلیلــی: 
1/ ۱۶۳، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۹، ۱۸0، ۱۸2، ۱۸4، ۱۹۳؛ 

۹۸ /۸
ابــو یعلــی = زبیــر بــن عبــداهلل بــن موســی بــن یوســف 
زی بغــدادی: 1/ 200، ۳۹۷، 4۶۳،  = بغــدادی َتــّوَ

4۶۵
ر بــن عبدالعزیــز دیلمــی: 3/ ۱4۳، 

ّ
ــو یعلــی = ســال اب

۳۹۷ ،۳۸۸ 4۵۸؛ ۴/ 
ابــو یعلــی = عبدالــّرّزاق بــن عمــر بــن ابراهیــم طهرانــی: 

2۸۳ ،2۸2 /1
ف َبــّزار: 1/ 

ّ
ابــو یعلــی = علــی بــن ابــی عبــداهلل بــن عــال

۸۷

ابو یعلی زبیری: 1/ ۶۵2
ابــو یعلــی موصلــی = احمــد بــن علــی: 1/ ۳۶، ۵۱، 
 ،۳۱۳  ،۳0۸  ،2۸۶  ،۱۹0  ،۱۷2  ،۱۱0  ،۵۸  ،۵2
 ،۵۱۱  ،۵0۷  ،4۹۶  ،4۶۷  ،4۵۶  ،۳4۹  ،۳۱4
۵۱۳، ۵۱۵، ۵۱۸، ۵۳۷، ۵4۸، ۶0۹، ۶۵۹؛ 3/ 
2۷4، ۳2۷؛ ۴/ 4۶0؛ 5/ ۱4۸؛ ۶/ ۱۳۸، ۱۹۱، 
 ،2۷0  ،2۶۸  ،۱۳۸  ،2۷  ،24  /۷ 4۹۶؛   ،۳۷2
 /۹ ۳۷۸؛   ،2۹۳  /۸ ۵۳۱؛   ،۵۱2  ،۳۷۵  ،۳۱۱

2۱4  /1۰ 4۶۹؛ 
ابو یعلی نیشابوری: ۹/ 4۶۹

ویــة 
ُ
ابــو یعلــی/ ابوبکــر  = محّمــد بــن احمــد بــن بال

200  /1 معــّدل:  نیشــابوری 
ابــو یقظــان = عّمــار بــن یاســر َعْنســی: 1/ ۱۱۶؛ ۲/ ۷، 
 ،2۹۵ ،22۷ ،22۶ ،۱۹۵ ،22۵ ،۱۹۱ ،۱2۸ ،۹۶
4۶۱؛ 3/ ۱۹۳، 24۶، 2۹۱، 2۹2؛ ۴/ ۱0۷، 2۳۸؛ 
 ،24۸ ،۱۹۱ ،۱۳۱ ،۱2۳ ،۱22 ،۱2۱ ،۱20 ،۱۱۹ /۶
 ،۳۵۱ ،20۱ ،۱4۸ ،۱۳۱ 4۸۳، 4۹4، 4۹۵؛ ۷/ 
 ،4۵۳  ،44۸  ،44۱  /۸ 4۶۷؛   ،44۵  ،۳۷0
4۵۷، 4۵۸، 4۶2، ۵4۸، ۵۸۱؛ 1۰/ ۳۳، ۷۶، 
 ،۵۷0 ،4۶0 ،۳02 ،24۹ ،۱۸۵ ،۱۸4 ،۱۵۹ ،۹4

۵۷۸؛ 11/ ۸0، ۱0۹
ابو یقظان عثمان بن ُعَمیر: ۸/ ۵۱۱

ابو یمان: ۸/ 2۵
ابــو یوســف = یعقوب بن ابراهیم قاضــی: ۲/ 20۶؛۶/ 
 ،۵۸  ،۵۷  /۸ ۳۸۱؛   ،۳۱۷  ،۳0۳  ،۳0۱  ،2۶۵
2۵0 ،24۹ ،44۹ ،24۷ ،24۶ ،244 ،۱۸۱ ،۱۶0

ابو یوسف انصاری: ۷/ 20۳
ابو یوسف بن بختان: 5/ 2۹۹

کوفــی = اســرائیل بــن یونــس بــن ابــی  ابــو یوســف 
4۷  /5 ۱۵۱؛   /1 َســبیعی:  اســحاق 
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ابــو یوســف مدنــی = یعقــوب بن حمدان بن کاســب: 
۱۷۵ ،۸۹ /1

ــن  ــن احمــد ب ابوالبــرکات حافــظ الدیــن = عبــداهلل ب
َنَســفی: 1/ ۵۷۳، ۶04؛۲/ ۹0، ۹۸،  محمــود = 
4۶۵؛ 3/ ۱۷۱، ۱۸۶، 24۱، 24۵، 2۵۳، 2۶2؛ 
 ،۳۸۱  ،۱۱4  ،۱۱۳  /۸ 4۷0؛   ،۳۵۱  ،۳4۹  /۷

4۳۳  ،42۳
ابوالولیــد بجلــی حّرانــی = وهــب بــن حفــص: 5/ 

42۵  ،4۱۵
ابوالولید سلمی = هشام بن عّمار: 5/ 4۱4، 444

ابوالولید طیالسی: ۷/ ۳۳4
ابوالولید مخزومی = خالد بن اسماعیل: 5/ ۳4۵

ابوبکــر = احمــد بــن حســین = بیهقــی: 1/ ۵۷، ۵۹، 
 ،4۶2 ،۳۹۷ ،۳0۹ ،۳02 ،2۳۱ ،20۷ ،۱۹۶ ،۸۳
4۶۳، 4۶۵، 4۶۶، 4۶۷، 4۸4؛ ۲/ ۳۵، ۵۸، 
 ،۱۵۸ ،۱۱۹ ،۱0۷ ،۱0۶ ،۸۳ ،۶۵ ،۶4 ،۶۳ ،۶0
۱۵۹، ۱۸۸، 2۱۸، 2۳۵، 244؛3/ 2۱، ۳۶، ۹۷، 
 ،2۸۱ ،2۷۱ ،2۵۹ ،24۳ ،20۸ ،20۶ ،20۱ ،۱0۵
 ،۳۷۹  ،۳4۳  ،۳22  ،۳2۱  ،2۸۹  ،2۸۶  ،2۸۳
 ،۵2۹  ،۵2۷  ،۵24  ،4۸۹  ،4۸۸  ،4۵۸  ،۳۸0
 ،۱۵۳  ،۱۵۱  ،۱4۸  ،۱42  ،۱۱0  /5 ۵۳۱؛   ،۵۳0
۱۵۷، ۱۵۸؛ ۶/ ۹2، ۳40، ۵02؛ ۷/ 24، 2۵، ۶0، 
 ،۱۸۱ ،۱۷۵ ،۱۶۹ ،۱۶۸ ،۱4۷ ،۱4۶ ،۱۳۹ ،۱۳۸
 ،2۳۱ ،220 ،2۱۹ ،20۶ ،۱۹۵ ،۱۹4 ،۱۹۳ ،۱۸۵
 ،۳0۷  ،2۹۱  ،2۸۹  ،2۷۸  ،2۶۹  ،2۶۷  ،2۳۶
 ،۵2۸ ،4۹۵ ،4۶۸ ،4۳4 ،۳۹4 ،۳۳۵ ،۳2۵
۵۳2، ۵۳۳، ۵۳۹؛ ۸/ ۱۱۳، ۳۷۵، ۳۸4؛ ۹/ 
 ،۵۱4  ،4۶۹  ،442  ،44۱  ،440  ،۵0  ،4۷  ،42

۵۳4  ،۵24  ،۵2۳

ابوبکــر = احمــد بن علی = جّصــاص: 3/ ۱۳2، 242؛ 
۷/ ۱۳۳؛ ۶/ ۱2۶، ۱۶4، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۸۵، ۱۸۶، 
 ،۳۱0 ،۳04 ،2۹۷ ،2۶۶ ،2۶2 ،24۸ ،2۱۱ ،۱۸۷
 ،۳۷2  ،۳4۹  ،۳۳۹  ،۳۳۳  ،۳۳0  ،۳2۶  ،۳۱۱
۳۷۳، ۳۷۶، ۳۸۱، 400، 4۱۷، 4۵۷؛ ۷/ ۱42، 
 ،224  ،۱۸۱  ،۱۸0  ،۱۷۹  ،۱۷۸  /۸ ۱۸2؛   ،۱۸۱
 ،2۷0  ،2۶۸  ،2۶۷  ،2۶4  ،24۷  ،24۶  ،2۳۹
 ،۳24 ،۳0۸ ،۳0۱ ،۳00 ،2۹۹ ،2۹۱ ،2۸۷ ،2۷۸
 ،۳40 ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳۳۷ ،۳۳۶ ،۳۳۵ ،۳2۸

۳42، ۳4۶، ۳4۹، ۳۵0، ۳۵۳؛ 1۰/ ۳۸، ۷۸
ابوبکــر = احمــد بــن علــی = خطیــب بغــدادی: ۲/ 
 ،۱۱۷ ،۱0۸ ،۹۷ ،۹2 ،۹۱ ،۸۸ ،۸۳ ،۷۹ ،۳0 ،2۷
 ،4۷۶ ،4۶۱ ،4۵۵ ،۳۷2 ،۱۷۸ ،۱۵۱ ،۱42 ،۱2۷
 ،۵۵۱ ،۵۱۸ ،۵0۹ ،۵0۸ ،4۹۱ ،4۸۱ ،4۸0 ،4۷۷
۵۵۷، ۵۶۳؛ 3/ ۳۵، 4۱، ۱2۹، ۱۵۱، 20۱، 24۳، 
 ،2۹2  ،2۹۱  ،2۸۳  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۶۸  ،2۶۶
 ،۵۶4 ،۵۵۸ ،44۶ ،۳۳۶ ،۳۳۳ ،۳۱2 ،۳0۷
 ،۹۳ ،۹۱ ،۹0 ،۸۹ ،4۶ ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۷۶؛ ۶/ 
 ،242 ،۱۷۳ ،۱44 ،۱42 ،۱24 ،۱۱۱ ،۱۱0 ،۱0۹ ،۱02
 ،۳۸۳ ،۳۸0 ،۳۷۵ ،۳۳4 ،2۸۹ ،2۸۷ ،24۷
۳۸4، 4۱۵، 42۹، 442، 4۶۸، 4۷0؛ ۷/ 24، 
 ،۱۶۳ ،۱4۱ ،۱۳۸ ،۱2۷ ،۱2۶ ،۱2۵ ،۸۳ ،2۶ ،2۵
 ،۳2۱ ،2۹۶ ،2۶۹ ،2۶۸ ،2۵2 ،24۵ ،2۱۷ ،۱۷۵
۵۳۳؛   ،۵2۷  ،4۵2  ،440  ،4۳۹  ،4۳۷  ،40۸
۵۹، ۶0، ۷۷، ۸0، ۸۱، ۱44، ۳۹۶، 44۷؛   /۸
 ،۵۳۵ ،4۹۷ ،4۹۳ ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۵۵ ،۸0 /۹
 ،۱۳۹  ،۱۱4  ،۱۶  /1۰ ۵۹۵؛   ،۵۹0  ،۵۷4  ،۵۶۹
 ،۱۳0  /11 20۶؛   ،۱۷۶  ،۱۷4  ،۱۷۱  ،۱۶2  ،۱4۵

2۹۱ ،242 ،200 ،۱۵۵ ،۱۳4
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ابوبکــر = احمــد بــن علــی = خطیــب بغــدادی: ۲/ 
 ،۱۱۷ ،۱0۸ ،۹۷ ،۹2 ،۹۱ ،۸۸ ،۸۳ ،۷۹ ،۳0 ،2۷
 ،4۷۶ ،4۶۱ ،4۵۵ ،۳۷2 ،۱۷۸ ،۱۵۱ ،۱42 ،۱2۷
 ،۵۵۱ ،۵۱۸ ،۵0۹ ،۵0۸ ،4۹۱ ،4۸۱ ،4۸0 ،4۷۷
۵۵۷، ۵۶۳؛ 3/ ۳۵، 4۱، ۱2۹، ۱۵۱، 20۱، 24۳، 
 ،2۹2  ،2۹۱  ،2۸۳  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۶۸  ،2۶۶
 ،۵۶4 ،۵۵۸ ،44۶ ،۳۳۶ ،۳۳۳ ،۳۱2 ،۳0۷
 ،۹۳ ،۹۱ ،۹0 ،۸۹ ،4۶ ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۷۶؛ ۶/ 
 ،242 ،۱۷۳ ،۱44 ،۱42 ،۱24 ،۱۱۱ ،۱۱0 ،۱0۹ ،۱02
 ،۳۸۳ ،۳۸0 ،۳۷۵ ،۳۳4 ،2۸۹ ،2۸۷ ،24۷
۳۸4، 4۱۵، 42۹، 442، 4۶۸، 4۷0؛ ۷/ 24، 
 ،۱۶۳ ،۱4۱ ،۱۳۸ ،۱2۷ ،۱2۶ ،۱2۵ ،۸۳ ،2۶ ،2۵
 ،۳2۱ ،2۹۶ ،2۶۹ ،2۶۸ ،2۵2 ،24۵ ،2۱۷ ،۱۷۵
۵۳۳؛   ،۵2۷  ،4۵2  ،440  ،4۳۹  ،4۳۷  ،40۸
۵۹، ۶0، ۷۷، ۸0، ۸۱، ۱44، ۳۹۶، 44۷؛   /۸
 ،۵۳۵ ،4۹۷ ،4۹۳ ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۵۵ ،۸0 /۹
 ،۱۳۹  ،۱۱4  ،۱۶  /1۰ ۵۹۵؛   ،۵۹0  ،۵۷4  ،۵۶۹
 ،۱۳0  /11 20۶؛   ،۱۷۶  ،۱۷4  ،۱۷۱  ،۱۶2  ،۱4۵

2۹۱ ،242 ،200 ،۱۵۵ ،۱۳4
 ،2۶۷ ،۱0۹ َبــّزار: ۲/   = بــن عمــرو  احمــد   = ابوبکــر 
4۵۵، 4۶۸؛ 3/ 2۶2، 2۶۶، 2۶۹، 2۸۳، 2۸۵، 
2۹۳، 2۹۵، ۳۱2، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳2۱، ۳۳۷؛ ۶/ 
 ،42۵  ،4۱۵  ،4۱4  ،4۱۳  ،۱0۸  ،۱0۶  ،۱0۳  ،۹۱
4۹۵؛ ۷/ 24، 2۷، ۱2۵، ۱2۸، ۱۳۵، ۱۳۶، 2۱۵، 
 ،42۸ ،402 ،40۱ ،۳4۳ ،۳۱۱ ،2۸۵ ،2۶۹ ،2۶۸
4۵0؛ ۸/ ۱۱۳؛ ۹/ 22، 2۳، 4۵، 4۹، ۵2، 44۱، 
 ،۱۵۳  ،۱4۶  ،۱4  /1۰ ۵۵0؛   ،۵4۹  ،4۷۱  ،44۹

4۱۱ ،۳00 ،2۸۹ ،2۸۸ ،2۸4 ،2۸۳ ،۱۸4
ابوبکــر = عبدالــّرّزاق بــن هّمــام = صنعانــی ِحمَیــری: 

4۹/1، ۵۸، ۱۶۳، ۳0۵، ۳0۹، ۵۳0، ۵۳۹؛ ۲/ 
۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۷0، 4۸۱؛ ۱4۶/3، ۱۵۶، 24۱، 
 ،۵2۳  ،4۸۹  ،۳۵4  ،۳2۷  ،2۷۸  ،2۵۱  ،24۶
۵24؛ 5/ ۱4۸؛ ۶/ ۹0، ۱۳4، ۱۳۷، ۱40، ۱۵۸، 
 ،2۵0 ،2۳۷ ،۱۹۳ ،۱۸۱ ،۱۷4 ،۱۷۳ ،۱۶۹ ،۱۶۸
 ،4۵۵  ،4۵4  ،442  ،۳۸۸  ،۳4۶  ،۳0۶  ،۳0۵
4۷۱؛ 24/۷، 2۶، ۱۳۸، ۱4۶، ۱۶۹، 2۶۷، 2۶۸؛ 
 ،۳۱0 ،2۹0 ،2۸2 ،2۸۱ ،2۷۷ ،2۶0 ،244  /۸
۳۳۶، ۳۵4، 422؛ ۹/ 22، 4۵، 4۷، 4۹؛ 1۰/ 

۳2۶ ،۳2۵ ،۳۱۳ ،22۱ ،220 ،2۱۶ ،۶0
ابوبکــر = عبــداهلل بــن محّمــد = ابن ابی شــیبۀ َعْبســی 
 ،4۵۶  ،4۵۵  ،۳4۹  ،۳2۸  ،۱۷2  /1 کوفــی: 
4۷۵، 4۸4، ۵۱۸، ۵۳0، ۵4۷؛ 3/ ۱۵4، ۱۸۹، 
 ،۳۷2  ،۳۳۵  ،۳2۷  ،۳0۸  ،2۸۵  ،2۷۸،2۸۱
 ،۵0۱ ،4۱۸ ،۳۸۷ ،۳0۵ ،2۵0 ،۱۹۱ ۳۸۸؛ ۶/ 
۵۱۵؛ ۷/ 24، ۱4۶، 2۳۶؛ ۸/ ۱۱۵، 2۹2، ۳2۵، 

۳40؛ 1۰/ 2۹۷، ۳0۷
ابوبکــر = محّمــد بــن ثابــت بــن الحســن = ُخَجنــدی 
اصفهانــی: ۲/ 4۷۳؛ 3/ 40؛ 5/ ۱۱۱؛ ۹/ ۳2۹؛ 

۱۳۳ /1۰
ابوبکــر = محّمــد بــن طّیــب = باقالنــی: 1/ ۳۸، 202؛ 
5/ ۱۱۹؛ ۶/ ۱۹۳؛ ۷/ ۶، ۱0۹، ۱۱۱، ۱4۹، ۱۸۳، 
 /۸ ۳۳۱؛   ،۳2۱  ،2۶2  ،2۱۳  ،20۳  ،۱۹۳  ،۱۹0
44۸؛ ۹/ ۱4۸، ۱4۹، ۱۸۶، 2۸۹؛ 1۰/ 2۳، 2۵، 

۵20 ،۱۶۸
ابوبکر = محّمد بن علی: 11/ ۱۵۷

ابوبکــر = محّمــد بــن محّمــد = باغنــدی واســطی: 3/ 
۵۵۹؛5/ 404؛ ۶/ ۹۱؛ ۷/ ۱۶۱

ابوبکر = محّمد بن محّمد: 11/ ۱۵۷، 242
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ابوبکر = محّمد بن هارون: 5/ 4۵0
ابوبکر ابن  سلمی: ۴/ 44۷

 حنفی: ۹/ ۵۳2
ّ

ابوبکر ابن  شیخ محّمد مال
ابوبکر ابن عبد الرحمان قرشی: ۶/ 4۸۱

ابوبکــر ابهــری = عبــد الرحمــان بــن محّمــد بــن علویه: 
5/ ۳۶0؛ ۸/ ۳۱۵

ابوبکر اسکافی: ۷/ ۱۳۳
یــه:  ابوبکــر اصفهانــی = احمــد بــن موســی = ابــن   َمْرَدَو
 ،20۶ ،204 ،۱۱۳ ،۱۱2 ،۱۱۱ ،۹۸ ،۹۶ ،۵2 ،۵۱ /1
 ،۳۳۷ ،۳۶۹ ،۳۳۶ ،۳2۶ ،2۸۶ ،2۸۳ ،2۸2
 ،۳۹2 ،۳۸۷ ،۳۸4 ۳۸2 ،۳۸۱ ،۳۷۹ ،۳۷۸
 ،۵2۷  ،۵۱۳  ،4۵۸  ،400  ،۳۹۹  ،۳۹۶  ،۳۹۳
 ،۱04  ،۱0۳  ،۱02  ،۹۷  ،۹۶  ،۸۸  ،۷0  /۲ ۶۵۸؛ 
424، 42۶، 4۶2، 4۶۳؛ 3/ 242؛ 2۹۳، ۳۷0؛ 
 ،۱۸۷ ،۱۸۶ ،۱44  /۶ ۱۵2؛  ۷4، 4۵۹؛5/   /۴
 ،۵۱۱ ،۵0۸ ،۵0۵ ،۵02 ،4۵۵ ،4۵0 ،۳۷۹ ،۳۷2
۵۱2؛ ۷/ ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱40، ۱42؛ ۸/ 
 ،۳۸4 ،۳۸۳ ،۳۸2 ،۳۸0 ،۱4۳ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۱۱2

420، 422، 4۵۵؛ ۹/ 4۵، 4۷؛ 1۰/ ۱2۵، 20۵
ابوبکر انباری: ۹/ ۵۵2

ابوبکر اندلسی: ۶/ 2۸2، ۳40
ابوبکر بصری = یحیی بن حّماد: ۹/ 4۶۸
ابوبکر بلخی = محّمد بن قاسم: 5/ 40۳

ابوبکر بن ابی ازهر: 5/ 4۱۹
ابوبکر بن ابی َخیَثمه: 1/ 44۳

ابوبکر بن ابی داوود: 1/ 44۳؛ 3/ ۵۵۹
ابوبکر بن ابی دنیا: ۹/ ۵40

ابوبکر بن ابی سبره: 5/ 44۷
ابوبکر بن ابی مریم: 11/ ۱44، ۱4۵

ابوبکر بن ابی موسی اشعری: ۷/ ۳۹۳
ابوبکر بن احمد بن سعید طائی: ۷/ 20۸

ابوبکر بن اسحاق: 1/ ۷۷؛ ۸/ ۹۶
ابوبکر بن انباری: ۷/ ۱۶2
ابوبکر بن َانزویه: 5/ 2۹۷

ابوبکر بن ثابت: 1/ ۳۱2
ابوبکر بن حارث: ۸/ 24۹؛ ۹/ ۳۱4

ابوبکر بن حّداد مصری شافعی: 5/ ۵۸
ابوبکــر بــن حســین بــن عمــر قریشــی عثمانــی مصری: 

۱۷0 /5
ابوبکر بن  حفص: 11/ 2۸

د: 1/ ۳۷2
ّ

ابوبکر بن خال
ابوبکر بن رافع: ۴/ ۱۶۵

ابوبکر بن زرعة َهمدانی: ۴/ ۵2
ابوبکر بن سلیمان بن ابی  َخیَثمه: ۸/ ۱40

ابوبکر بن شعوب لیثی = شّداد بن اسود: ۷/ ۱۳۹
ابوبکر بن شغوب: 1۰/ ۳۶

ابوبکــر بــن شــهاب الدیــن حضرمــی شــافعی: ۴/ 
۵۷۵

ابوبکــر بــن عبــداهلل باعلــوی: 5/ ۳0۷؛ 11/ ۹، 2۸۶، 
2۸۷

ابوبکر بن عبداهلل بن ابی مریم غّسانی: ۷/ ۱۵۳
ی: 3/ 22۳

ّ
ابوبکر بن عتایقی حل

ابوبکر بن عثمان: 5/ 4۱۹
ابوبکر بن علی ذکوانی: ۴/ ۷4

کوفــی: 5/ ۵۸، ۶0؛ ۷/  ابوبکــر بــن عّیــاش اســدی 
۱۵۱

ابوبکــر بــن فتحــون = ابــن  فتحــون: 1/ 4۳۶، 44۳، 
444
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ابوبکر بن فورک اصفهانی: 5/ ۳02
ابوبکر بن قریش: 1/ ۳2۳

ابوبکر بن قوام بالسی: 5/ ۱2۸
ابوبکر بن مالک: 1/ 2۱2

ابوبکر بن محّمد بالطنسی شافعی: 5/ ۶۱
ابوبکر بن محّمد بن معاویه: ۷/ 42۳

ابوبکر بن محّمد حنفی: ۷/ 2۷
ابوبکر بن ُمقری: ۴/ ۷4
ابوبکر بن مقسم: ۴/ ۷4

ابوبکــر بــن مــکارم بن ابی یعلــی حربــی: 5/ 2۹۶؛ 11/ 
2۱۶

ابوبکر بن مهران ُمقری: 1/ 20۵
ابوبکــر تمیمــی ســمرقندی = محّمــد بــن عبــد: 5/ 

4۶۳
ابوبکر َجْرَجرائی: 1/ ۳۹۶، 40۶

ب: 1/ ۷2
ّ

ابوبکر َجال
ابوبکــر جوهــری = احمــد بــن عبدالعزیــز: ۲/ 40۱؛ 1۰/ 

2۷۱؛ ۸/ 4۶4
ابوبکــر حنبلــی = احمــد بــن جعفــر بــن محّمــد بــن 

۱۹۹ ،۱۳۳  /1 ســلم: 
ابوبکر خبیصی: ۷/ ۱۷0

ابوبکر خرائطی: ۶/ ۶2؛ ۷/ ۳۹4
ابوبکر دّعاء اصّم قطائعی: 5/ ۳۹2

ابوبکر دّقاق: 5/ ۱00
ابوبکر زاهد سمرقندی: 11/ 2۵۵

بــن  علــی  بــن  محّمــد   = دمشــقی  ســلمی  ابوبکــر 
40۱  /5 موســی: 

ابوبکــر َشــیبانی = احمــد بــن عمــرو = ابن ابــی عاصم: 
 ،2۷4  ،۱۸۹ 4۷۵؛3/   /۲ ۱۸۶؛   ،۱۱۶  ،۹۵  /1

2۷۸؛ ۶/ ۵0۱، ۵۱۵؛ ۷/ 2۳۱؛ ۸/ ۱۹0، 2۶۳، 
2۶۸، 2۷0؛ ۹/ ۵۷0

ابوبکر شیرازی: ۲/ ۱۶0؛ 3/ 242؛ ۷/ 24، ۵۱۱
ابوبکر صوفی = عبد الرحمان بن َعّفان: 5/ ۳۵۹

 ابوبکر طائی: ۷/ 20۸
ابوبکر َطَرُطوسی: ۶/ ۳4۱

ــن اســماعیل:  ــن احمــد ب ــد ب ابوبکــر قزوینــی = محّم
۳۸۸  /5

ابوبکر قّطان بلخی: 5/ ۳۹۳
ابوبکــر کوفــی مالئــی = عبدالّســالم بــن َحــْرب َنْهدی: 

۱۸۸ /1
ابوبکر محّمد ُتسَتری: 1/ ۳۵۸

ابوبکر مدینی = محّمد بن اسحاق: 5/ ۳۸۹
ابوبکر معّدل = مطّهر بن سلیمان: 5/ 40۸

ابوبکر نابینا = احمد بن عبداهلل: 5/ ۳2۱
ابوبکر نجاد: ۶/ 4۸۱

ابوبکر نّساج طوسی: 11/ 24۶
ابوبکر نیشابوری = محّمد بن اسحاق: 5/ ۱4۱

ابوبکر هاشمی: ۹/ 4۸۷
لــی بصــری: 3/ ۳۳۵، ۳۶۶؛ ۷/ 4۵4، 

َ
ابوبکــر ُهذ

4۵۷ 4۵۵؛ ۹/ 
ابوبکــر وّراق = محّمــد بــن حســین بــن ابراهیــم = ابــن 

خفــاف: 3/ ۱۹۷؛ 5/ ۳۹۳
ابوبکر یازودی = احمد بن محّمد: 5/ 4۳۹

ابوبکرانبــاری = محّمــد بــن قاســم لغــوی نحــوی: 1/ 
۵۷0

ابوبکرة بن سمّیه: 1۰/ ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳42؛
کلــدة ثقفــی: ۶/ 200،  ابوبکــره = نفیــع بــن حــرث بــن 

40۸؛ 1۰/ 40۵، 4۳۶؛ 11/ ۵۹، ۱04
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ابوذر = احمد بن محّمد بن ُبْندار: ۴/ ۵۶۷
ابــوذر ِغفــاری = ُجْنــَدب بــن ُجنــاَدة: 1/ ۶۵، 2۷0، 
 ،۹۵  /۲ 4۹۷؛   ،۶2۹  ،۵۵۶  ،۵۱۹  ،۳44  ،2۹۱
۱۷۷، ۱۸۵، 2۷۶، ۳4۵، ۳۶۵؛ ۴/  2۹۵؛ 3/ 
 ،2۵0  ،۶۷  ،4۶  /5 4۳۵؛   ،2۳۸  ،2۱۶  ،۶۵
 ،۳22  ،۳20  ،۳۱۹  ،۳۱۷  ،۱24  ،۱۸  /۶ ۵۷۷؛ 
۳۹0، ۳۹۵، 42۱، 42۳، 4۳۷، 4۳۸، ۵۱۵؛ ۷/ 
۵4، ۱۳۱، 202، ۳۷0، ۵۶۹؛ 1۰/ ۳۳، ۳4، ۳۶، 
 ،۱۵4 ،۱۵۳ ،۱۵2 ،۱4۶ ،۱۳۹ ،۱۳۷ ،۱۳4 ،۱2۱
۱۸۳، ۱۸۸، ۱۹۷، ۱۹۸، 200، 20۱، 2۱۷، 4۳۳؛ 

۱۸2 ،۱۵4 ،۱4۸ ،44  /11
 ،420 ،4۱۹  /۸ ۱۳۳، 2۹۷؛   /۷ ــف: 

َ
َخل بــن  ُابــی 

422  ،42۱
ُاَبــّی بــن کعــب انصــاری خزرجــی: 1/ ۵۶، 2۸۸؛ 3/ 
 ،2۶۱ ،۸۵  /۶ ۱۷۵، 2۵۱، ۳۸۱، 4۸۸، 4۹2؛ 
 ،۳4۱ ،۳40 ،۳۳۹ ،۳2۷ ،۳00 ،2۹۹ ،2۹۱ ،2۸۱
 ،۳۸۸ ،۳۸۶ ،۳۶4 ،۳4۸ ،۳4۷ ،۳4۵ ،۳4۳
 ،44۸  ،4۳۶  ،۳۹۳  ،۳۹2  ،۳۹۱  ،۳۹0  ،۳۸۹
4۵۳، 4۵4، 4۷۷، 4۸۳، 4۹۱؛ ۷/ ۱۳۱، ۱۳۹، 
 ،22۶  ،20۶  ،۱0۷  ،۱0۳  ،۶۳  /۸ ۳4۸؛   ،۱۵0
 ،4۱۹  ،۳22  ،۳۱2  ،2۳۶  ،2۳۳  ،2۳2  ،22۷
42۱، 422؛ ۹/ 20، ۵۷۷؛ 1۰/ ۳۵، ۳۷، ۱۳۳، 

۵۳۷ ،20۵ ،204 ،۱4۷
آبــی مالکــی = ابــو عبــداهلل: ۲/ ۱۱۱؛ ۷/ ۳2۷، 40۹؛ 

۸/ ۱۹؛ ۹/ 4۶۵، 4۸۷، ۵2۸
ابیوردی = ابو العّباس احمد بن محّمد: ۶/ 4۸2

اتابک عمادالدین زنگی: ۴/ 4۷۶
لب: ۲/ 4۳ اثاثة بن عّباد بن ُمّطَ

مــّره = شــیطان = حیــات:  ابــو  ابلیــس =  اجــدع = 

 ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳۷۱ ،2۳۳ ،۱۹0 ،۱۸۸ ،۶2 /۶
۵۵۷  ،4۸۸  ،4۶4  ،۳۸2  ،۳۸۱  ،۳۷4

کوفــی = ابــو  اجلــح = یحیــی بــن عبــداهلل بــن ُحَجیــة 
حجیــه: 1/ ۳۱۶

اجلح کندی: 3/ ۳۷۱
اجهوری: 1/ 2۵۵؛ 1۰/ ۸2

َاْحَدب بن ابی حصیبة: ۴/ ۵۸4
احمد ابو سهل حنفی: 5/ 44۳

احمد اسواری: 11/ 2۵۵
احمــد امیــن: 1/ ۵۳۳، ۵۳4؛ 3/ 4۶2؛ ۷/ ۱2۱؛ 

400  /۹ ۵۵۵، ۵۸0؛   /۸
احمد باطرقانی: 1/ ۳0۷

احمد بخاری: 5/ ۵۹، ۱۱۵
احمد بدوی: 5/ 2۳0

احمد بربیر: ۴/ ۹2
احمد برلسی: 1/ 24۶

احمد بن ابراهیم بن شاذان: 1۰/ 22۳
احمــد بــن ابراهیــم بــن کیســان ثقفــی اصفهانــی: 1/ 

۳۱۶ ،۳۱۵
احمد بن ابراهیم بن موسی: 5/ ۳۱۷

احمــد بــن ابراهیــم َضّبــی = ابــو العّبــاس: 3/ ۵0۱؛ ۴/ 
 ،۱۳۹ ،۱۳2 ،۱2۸ ،۱20 ،۱۱۳ ،۱02 ،۸2 ،۱۳ ،۶

۳0۹ ،۱۶۹ ،۱۶0 ،۱۵۹
احمد بن ابراهیم عّمی بصری = ابو بشر: ۲/ ۳۶۱

احمد بن ابراهیم کریزی: 5/ 4۸۵
احمد بن ابراهیم مزنی: 5/ ۳۱۷، 44۵

احمد بن ابراهیم نیشابوری: ۶/ 4۸۱
احمد بن ابی بکر َحَموی: 1۰/ ۳2۳

احمد بن ابی حواری: 11/ 224
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احمد بن ابی خثیمة َنسائی: 1/ 2۹۸
احمد بن ابی داوود = ابن منادی: ۲/ ۵۶۷

احمد بن ابی دؤاد: 3/ ۸۸
ــن ابــی ســلیمان داوود صــّواف  مالکــی: ۴/  احمــد ب

۷۶
احمد بن ابی طالب بن شحنه: ۲/ ۱۸0

احمد بن ابی طاهر: ۲/ ۵۱۷، ۵۶4
احمد بن ابی عمران جرجانی: 5/ ۳۱۷

احمد بن ابی قسر کاتب: 3/ ۵4
احمد بن ابی یحیی انماطی: 5/ ۳۱۸

احمــد بــن احمــد = ابو العّباس بغــدادی حنبلی: 5/ 
۳۱۸

احمد بن احمد اسحاقی حلبی شافعی: 5/ ۱۱4
احمــد بــن احمــد بــن محّمــد حســنی َاِنســی یمنــی = 

شــمس األدب: ۱2/11، 2۹4، 4۸۳، 4۹۹، ۵00
احمــد بــن احمــد بن ســیبی = ابــو عبــداهلل قصــری: 

۵۹  /5
احمد بن احمد قصری: 1۰/ 20۶

احمد بن اسحاق بن بهلول َتُنوخی: 3/ ۵۵۹
احمــد بن اســحاق بن جعفر = یعقوبــی: 1/ 424؛ ۲/ 
 ،22۵ ،220 ،۱۸۸ ،۱۶۹ ،۱۶۳ ،۱4۱ ،۱2۱ ،۹۱ ،۸۱
2۷0، 4۹۵، 4۹۷؛ 3/ 20، 2۸۶، 4۱0، 4۱۱، 4۱2، 
4۱۳؛ ۶/ 2۷۵، 2۷۶؛ ۷/ 4۵، ۱0۷، ۱۳۱، ۱۳2، 
 ،20۵ ،۱۹۹ ،۱۹۵ 2۸۱، ۵2۳، ۵۳۳، ۵4۱؛ ۸/ 
 ،4۳۸ ،4۳۷ ،42۷ ،۳۷4 ،۳۷۳ ،2۵۷ ،2۱0
4۶0، 4۶۳؛ ۹/ ۱۹، 40، ۱0۳، ۱04، ۱۱۶، ۱۸۸، 

40۸ ،۳۳2 ،۳۳0 ،2۹۷
احمد بن اسحاق قمی: 1/ 4۷۸

احمد بن اسماعیل = ابو حذافة سهمی: 5/ ۳۱۸

احمد بن المستضیء = ابو العّباس: 5/ ۱2۶
احمــد بــن بکــر بالســی = ابــو ســعید ابــن  بکرویــه: 5/ 

۳۱۸
احمد بن ثابت رازی فرخویه: 5/ ۳۱۸

احمد بن ثابت: 1/ 4۹2
احمد بن جعفر َبّزار: 1/ ۷۷، ۱۵۵

احمــد بــن جعفــر بن احمد = سمســار اصفهانــی: 5/ 
۳۱۸

احمــد بــن جعفــر بــن حمــدان بــن مالــک َقطیعــی: 1/ 
۱۹۹؛ 5/ 2۹0؛ 1۰/ 20۶، 20۷

احمد بن جعفر بن عبداهلل بن یونس: 5/ ۳۱۸
ابوبکــر  بــن ســلم =  بــن محّمــد  بــن جعفــر  احمــد 

۱۹۹  ،۱۳۳  /1 حنبلــی: 
احمد بن جعفر حربی: 5/ ۱2۳

احمد بن جعفر خزرجی سبتی: 5/ ۳0۵
احمــد بن جالل الدین حســینی شــافعی ایجــی: ۶/ 

۱۱۵ ،۱۱4 ،۹۸ ،۹۵
احمــد بــن حاجــی بــالدی دانشــوری: 11/ ۱2، 2۹4، 

4۹۸ ،4۹۷ ،4۸۳
کوفــی = ابــن ابــی َغــَرَزه: 1/  احمــد بــن حــاِزم ِغفــاری 

۳02 ،۱۸۵ ،۷۸ ،۵۹
احمد بن حامد سمرقندی: 5/ ۳۱۸

احمد بن حسن بن ابان مصری: 5/ ۳۱۹، ۵۳۶
احمد بن حسن بن قاسم کوفی: 5/ ۳۱۹، 4۵۷

احمــد بــن حســن زاهــد درواجکــی: 1/ ۵۷۶، ۶04، 
۶0۸

احمد بن حسن کوفی: ۲/ ۳02
احمد بن حسن ناوندی: ۴/ 2۷۵

احمد بن حسن نحوی: ۷/ ۶۸
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احمــد بــن حســین = ابوبکــر = بیهقــی: 1/ ۵۷، ۵۹، 
 ،4۶2 ،۳۹۷ ،۳0۹ ،۳02 ،2۳۱ ،20۷ ،۱۹۶ ،۸۳
4۶۳، 4۶۵، 4۶۶، 4۶۷، 4۸4؛ ۲/ ۳۵، ۵۸، 
 ،۱۵۸ ،۱۱۹ ،۱0۷ ،۱0۶ ،۸۳ ،۶۵ ،۶4 ،۶۳ ،۶0
۱۵۹، ۱۸۸، 2۱۸، 2۳۵، 244؛3/ 2۱، ۳۶، ۹۷، 
 ،2۸۱ ،2۷۱ ،2۵۹ ،24۳ ،20۸ ،20۶ ،20۱ ،۱0۵
 ،۳۷۹  ،۳4۳  ،۳22  ،۳2۱  ،2۸۹  ،2۸۶  ،2۸۳
 ،۵2۹  ،۵2۷  ،۵24  ،4۸۹  ،4۸۸  ،4۵۸  ،۳۸0
 ،۱۵۳  ،۱۵۱  ،۱4۸  ،۱42  ،۱۱0  /5 ۵۳۱؛   ،۵۳0
۱۵۷، ۱۵۸؛ ۶/ ۹2، ۳40، ۵02؛ ۷/ 24، 2۵، ۶0، 
 ،۱۸۱ ،۱۷۵ ،۱۶۹ ،۱۶۸ ،۱4۷ ،۱4۶ ،۱۳۹ ،۱۳۸
 ،2۳۱ ،220 ،2۱۹ ،20۶ ،۱۹۵ ،۱۹4 ،۱۹۳ ،۱۸۵
 ،۳0۷  ،2۹۱  ،2۸۹  ،2۷۸  ،2۶۹  ،2۶۷  ،2۳۶
 ،۵2۸ ،4۹۵ ،4۶۸ ،4۳4 ،۳۹4 ،۳۳۵ ،۳2۵
۵۳2، ۵۳۳، ۵۳۹؛ ۸/ ۱۱۳، ۳۷۵، ۳۸4؛ ۹/ 
 ،۵۱4  ،4۶۹  ،442  ،44۱  ،440  ،۵0  ،4۷  ،42

۵۳4  ،۵24  ،۵2۳
احمــد بــن حســین = متنّبی = ابــو الطّیــب: ۲/ 2۸۷، 
۵۱0؛ 3/ ۵4۷، ۵4۸؛ ۴/ 4۹، ۱۵0، ۱۹۷، ۱۹۸، 

۳۹0 ،۳۸۱
ــن  ــن = اب ــو الحس ــد = اب ــن احم ــین ب ــن حس ــد ب احم
ک بغدادی: 1/ 204، ۳۹۵، 4۶0، ۶۵2؛ 5/   َســّما

۳۱۹
احمــد بــن حســین بــن احمد نیشــابوری ُخزاعــی: ۴/ 

۳۸۹ ،2۷2
احمد بن حسین بن اقبال َمْقِدسی: 5/ ۳۱۹

احمــد بــن حســین بن حســن موســوی عاملــی کرکی: 
۳۷۷ /11

احمد بن حسین بن عّباد بغدادی: 5/ ۳۸۱

احمد بن حسین بن عبدالملک: 1/ ۶۶
احــمد بــن حســین بــن علــی = ابــو ُزرعــه دمشــقی: ۸/ 

۹۸
 ،۳02  ،2۳۱  ،۸۳  /1 قاضــی:  حســین  بــن  احمــد 

4۶۶  ،4۶۵
احمــد بــن حســین موصلــی حنفــی = ابــن  وحشــی: 

۵4۶  /۷
احمد بن خالد مادرائی: ۷/ 2۹۵

احمد بن خصیب: ۲/ ۷۹، ۵۸۳
احمد بن خلیل حلبی: 3/ ۵۵۹

احمد بن خلیل نوفلی قومسی: 5/ ۳۱۹
احمد بن داوود بن عبدالغّفار حّرانی: 5/ ۳۱۹

احمد بن رجاء بن ُعَبیده: ۷/ ۱2۶
احمد بن رضوان بن جالینوس: 5/ ۶۱

احمد بن ُزَهیر: 1/ 2۸۶؛ ۹/ ۱۶2
احمد بن زیاد همدانی: ۲/ 44۷

احمد بن سعد ابو الحسین: 3/ ۵۱۵
احمد بن سعد عبادی: 1۰/ ۱4۹، ۱۵۱

احمد بن سعید کوفی = ابو العّباس: 1/ ۵۵
احمد بن سعید هندی: 5/ 22۹

احمد بن سلمان فجری: ۴/ ۳۳4
جعفــر  ابــو  ســلیمان/  ابــو   = ســلیمان  بــن  احمــد 

۳20  /5 بغــدادی:  قواریــری 
احمد بن سلیمان قرشی: 5/ ۳۱۹

احمد بن سلیمان مؤدب: 1/ 4۶2، 4۶۶
احمد بن سنان قّطان: ۲/ ۱۷۹

ــو نصــر: 1/ ۷۷،  ــن ســهل فقیــه بخــاری = اب احمــد ب
20۱  ،۸۳

احمد بن شّداد ِترِمذی: 1/ ۹2
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احمــد بــن شــعیب = ابــو عبد الرحمــان = نســائی: ۲/ 
 ،2۸2 ،2۶۹ ،2۶۸ ،2۶۷ ،2۶۵ ،۱۸۷ ،۸۳ ،۷۹
 ،۳۹ ،۳۵ ۳۹۳، 40۵، 42۶، 4۷۵، 4۹۳؛ 3/ 
 ،۱۹2  ،۱۸۹  ،۱۸۶  ،۱۷4  ،۱۵۶  ،۱0۸  ،4۳  ،42
 ،۳0۳  ،2۹۸  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۶2  ،244  ،242
 ،۳۱4 ،۳۱۳ ،۳۱۱ ،۳۱0 ،۳0۸ ،۳0۷ ،۳0۶ ،۳0۵
 /5 ۳۷2؛   ،۳44  ،۳۳۷  ،۳۳۵  ،۳2۸  ،۳۱۵
 ،۳۱۷ ،۳۱4 ،2۵۵ ،24۹ ،24۸ ،۱4۶ ،۱۱۵ ،۹۱
 ،4۶۱  ،4۵۳  ،4۵۱  ،4۵0  ،40۹  ،۳۹۵  ،۳۳2
4۷۱، 4۷۹، 4۸0، 4۸۱، 4۹۹، ۵00، ۵۵۹؛ ۷/ 
 ،2۳۱ ،2۳0 ،۱۵۷ ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۳ ،۱2۷ ،24
 ،۳۹0  ،۳۶0  ،۳۵4  ،۳۵2  ،۳۳۵  ،2۸۶  ،2۶۸
 ،4۵۶ ،4۵۵ ،4۵0 ،42۸ ،42۳ ،42۱ ،4۱0 ،40۹
4۵۷، 4۵۹، 4۶4، 4۶۷، 4۶۸؛ ۸/ ۱24، ۱2۷، 
 ،20۷ ،200 ،۱۸0 ،۱۷۹ ،۱۷۸ ،۱۶۸ ،۱۵۹ ،۱2۸
 ،2۷0  ،2۶۷  ،2۶4  ،2۵4  ،2۵۳  ،24۶  ،22۹
 ،2۹۹  ،2۸۹  ،2۷۹  ،2۷4  ،2۷۳  ،2۷2  ،2۷۱
 ،۳۹0 ،۳۸0 ،۳42 ،۳24 ،۳۱۱ ،۳0۵ ،۳0۳ ،۳00
4۱۶؛ ۹/ 4۶۸؛11/ ۶۶، ۱2۵، ۱2۶، ۱2۷، ۱۳۳، 

2۳۹ ،2۳0 ،2۱۷ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۵ ،۱۳۶
 = دولت آبــادی  عمــر  الدیــن  شــمس  بــن  احمــد 
۹۸  /۶ ۶4۵؛   ،40۹  ،2۳۷  /1 الدیــن:  شــهاب 

احمد بن صاعد: 1/ ۱۷۹
احمــد بــن صالــح بــن محّمــد بــن ابــی رجــال یمنــی: 

2۹۹ /11
احمد بن صالح بن ناصر بحرانی: ۶/ ۷4

 ،2۱۳ ،20۵ ،۱۹۹  /3 مصــری:  صالــح  بــن  احمــد 
4۱۵  ،۸4  ،۸۳  /۹ ۳20؛   /5 2۱۸؛ 

احمد بن طاهر بن حرملة مصری: 5/ ۳20

احمد بن طیب سرخسی: ۴/ ۱4۵
احمــد بــن عبــد الرحمان بن احمد فارســی شــیرازی: 

۳۶۹ ،20۳ /1
احمد بن عبد الرحمان بن جارود رّقی: 5/ ۳20

احمد بن عبد الرحمان حّرانی: 5/ 4۶۹
احمــد بــن عبدالجّبــار = ابو عمر کوفــی: 5/ ۳20؛ ۸/ 

۹۷ ،۹۶
احمــد بــن عبدالحلیــم = ابــن تیمّیــه: 1/ 2۳2، 4۱4، 
4۱۶، 4۳2، 440، 44۱، ۵2۳، ۵۳۱، ۵۳۳؛۲/ 
42۵، 42۷؛ 5/ ۱۸0؛ ۶/ ۱44، 4۸۶، 4۸۷؛ ۷/ 
۹۵، 2۵۸، 2۶2، 2۹۵؛ ۸/ ۶2، ۱۶۶؛ ۹/ 40۶، 

44۷، ۵۷۹؛ 11/ ۱2۶
احمــد بــن عبدالرحیــم = ابــو ُزرعــه ابــن  العراقــی = ولی 
 ،20۹  ،20۸  ،20۶  ،۱۳2  /3 ۵4۳؛   /1 الدیــن: 

22۶ 2۱4، 2۱۷؛ 5/ 
احمــد بــن عبدالّرحیــم = شــاه ولــی اهلل دهلــوی: 1/ 
2۵۸، 4۷0، ۵۸۵، ۵۸۷، ۵۹۳، ۵۹4؛ ۶/ 40، 

۱0۷؛ ۹/ 4۷0؛ 1۰/ ۶۹
احمد بن عبدالّرحیم َمْقِدسی: 1/ ۳۳۹

احمد بن عبدالّسید ِاربلی = ابو العّباس: 5/ ۱2۷
احمــد بن عبدالّصمد حســینی بحرانــی: 11/ ۳4۳، 

۳۷۷
احمــد بــن عبدالعزیــز = ابوبکــر جوهــری: ۲/ 40۱؛ 1۰/ 

2۷۱؛ ۸/ 4۶4
احمد بن عبدالعزیز َمْقِدسی: 5/ 2۱۳

احمــد بــن عبدالقــادر = ُعَجیلــی حفظــی شــافعی 
 ،۵۱۳ ،4۱4 ،2۶0 ،2۳۸ الدیــن: 1/  = شــهاب 

۱۶4  /11 ۱0۷؛   /۶ ۱۶۷؛  ۵۸4؛۲/ 
بــن مکتــوم قیســی حنفــی  بــن عبدالقــادر  احمــد 

22۹  /1 نحــوی: 
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احمد بن عبداهلل = ابو الحسین: 11/ ۱۵۸
احمــد بــن عبــداهلل = ابــو عبــد الرحمــان فریانانــی: 5/ 

۳2۱
احمــد بــن عبــداهلل = ابــو ُنَعیــم اصفهانــی: 1/ ۶۵، 
 ،2۷  /۲ ۳0۸؛   ،2۷۳  ،20۶  ،۱۹۳  ،۱2۹  ،۱۱۶
 ،۷۵ ،۷4 ،۷۳ ،۷2 ،۷۱ ،۳۸ ،۳۵ ،۳4 ،۳۳
 ،424  ،۱0۹  ،۹۹  ،۹۶  ،۹4  ،۹2  ،۸۶  ،۷۹  ،۷۶
4۵۵، 4۶2، 4۶4، 4۶۶، 4۷۳، 4۷۶، 4۸۳؛ 
 ،2۷۹ ،2۷۸ ،2۷۵ ،2۶۶ ،24۳ ،۱۵4 ،۱2۸ /3
 ،۱4۷ ،۵2 ،4۵  /5 ۶۵، ۱۵۹؛   /۴ ۳۱0، ۳2۷؛ 
 ،4۵۵  ،۳۹0  ،۳۶۸  ،۳۳۵  ،۳۱۸  ،۳0۱  ،۱۵0
 /۶ 4۸۶، ۵۱۹، ۵22۵2۷، ۵2۸، ۵۶2، ۵۷0؛ 
۹2، ۵02؛ ۷/ ۵۹، ۱2۸، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۵۱، ۱۷۳، 
 ،4۱0  ،۳۹۸  ،۳۹4  ،۳۷۶  ،۳۱2  ،2۸۹  ،2۶۸
4۳۵، 4۶۸، 4۸2، ۵۳۸، ۵40؛ ۸/ ۷۳، ۹۶، 
۹۷، ۱42، ۱44، ۱4۵؛ ۹/ ۱۵، 22، 24، 4۵، 4۹، 
 ،42۳ ،420 ،۱۹2 ،۱02 ،۱0۱ ،۷۷ ،۷4 ،۵2 ،۵۱
 ،4۹۷  ،4۹۶  ،4۶۵  ،4۶4  ،4۵4  ،4۵۳  ،44۸
 ،۵۳0 ،۵2۹ ،۵2۷ ،۵2۶ ،۵۱2 ،۵۱۱ ،۵0۹ ،4۹۸
 ،۸۹  ،۸۸  ،۳۱  /1۰ ۵۸۸؛   ،۵۷0  ،۵4۵  ،۵۳۱
۱۱۶، ۱۳۸، ۱4۷، ۱۵۱، ۱۵2، 2۸۱، 2۹۱؛ 11/ ۱04، 
 ،22۹ ،202 ،۱۹۶ ،۱۹0  ،۱۸2 ،۱۷۶ ،۱۶۹ ،۱۳۵

4۸2  ،422  ،2۹۱،420
احمد بن عبداهلل = ابوبکر نابینا: 5/ ۳2۱

احمــد بــن عبــداهلل = محــّب الدیــن = طبــری: 1/ 
 ،۹۶  ،۹۳  ،۸۸  ،۸۶  ،۸4  ،۸۳  ،۷۹  /۲ 22۵؛ 
 ،4۶4 ،4۶۳ ،4۶0 ،4۵۵ ،4۵4 ،4۵۳ ،۱0۸ ،۱0۱
4۶۵، 4۷۳، 4۷4، 4۷۶، 4۷۸؛ 3/ ۱۵۱، ۱۷۱، 
 ،2۸0  ،2۷۸  ،2۷۷  ،2۷۶  ،2۷۵  ،2۶۶  ،24۵

2۸۱، ۳0۷، ۳0۸، ۳2۷، ۳۷2، ۵۳0؛ ۴/ ۶۵، 
 ،2۳۳  ،22۸  ،۹۶  ،۶۹  /5 4۶۱؛   ،2۱۸  ،2۱۵
۵۵2؛ ۶/ ۹۵، ۱44، 2۸4، 2۸۵، 4۷۸، ۵0۳؛ 
 ،۳۳۶  ،۳۱4  ،۳۱۳  ،24۶  ،۱2۷  ،2۶  ،2۵  /۷
 ،4۶۵ ،4۵۸ ،44۷ ،444 ،42۹ ،۳۳۹ ،۳۸۷
۵0۸؛ ۸/ ۶۳، ۷۸، ۸4، ۱0۳، ۱04، ۱0۹، ۱۵۱، 
۱۷۸، 22۳، 22۵، 22۶، 4۳۸؛ ۹/ ۱۶۳، 24۷، 
۵۵۳؛   ،4۶۹  ،4۶۵  ،44۷  ،۳۸۹  ،۳۷۱  ،۳2۹
1۰/ ۱۱0، ۱۱۸، ۱20، ۱۶۳، ۱۸2، 204، 4۶۵؛ 11/ 

۱۸4 ،۵0 ،۳۱
احمد بن عبداهلل ابن  نیری بّزاز: 1/ ۱۹2، ۳۹۵

احمد بن عبداهلل ایلی: 5/ 4۶۸
احمــد بــن عبــداهلل بــن ابــی الخیــر = خزرجــی: 1/ 
 ،۱۵۷ ،۱۵2 ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱4۶ ،۱۳۹
 ،۱۸۹ ،۱۸۳ ،۱۸2 ،۱۷2 ،۱۷۱ ،۱۶۹ ،۱۶۶ ،۱۶0

4۳۷  /۸ ۶۵۵؛   ،۶۵4
احمد بن عبداهلل بن زیاد جبلی: 3/ ۵۵۹

ــح = ِعجلــی: ۲/ ۱۵۸،  ــن صال ــن عبــداهلل ب احمــد ب
4۶۸؛   ،۳۹۱  ،۳۹0  /۷ 2۸۳؛   ،2۸2 2۷0؛۶/ 
۹/ ۷0، ۸۳، ۱۷0، 4۶۸، ۵20، ۵2۸، ۵۳۱؛ 1۰/ 

۵۸۶ ،22۱ ،۱4۸ ،۱4۶
احمــد بــن عبــداهلل بــن محّمــد = ابــو الحســن بکــری: 

1/ 24۸؛ 5/ ۳2۱
احمــد بــن عبــداهلل َتنوخــی = ابــو العــالی َمَعــّری: ۲/ 
 ،۷۹ ،۶۸ ،۶۵ ،۶2 ۵۱0، ۵۱۳، ۵۱4، ۵۱۵؛3/ 

۵۶۷؛
احمد بن عبداهلل حسینی شیرازی: ۹/ 4۶۹، 4۷0

احمد بن عبداهلل ذّراع: 5/ 4۶۳
احمد بن عبداهلل شاشی: 5/ ۳20
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احمــد بــن عبــداهلل شــیبانی = ابــو علــی َهــَروی = 
جویبــاری: 1/ ۳۱۱؛ 5/ ۳20، ۳۹۱، 40۱، 42۳، 

۱۵0  ،۱4۹  /1۰ ۵۸۹؛   /۹ 44۳؛   ،42۸
احمد بن عبداهلل هشیمی مؤّدب: 5/ ۳20

احمــد بــن عبدالواحــد = ابــو عبــداهلل = ابــن عبــدون: 
1/ 2۷2؛ ۲/ ۳۶۱؛ ۷/ 2۹۵

احمــد بــن عبدالوّهــاب = ُنَویــری = شــهاب الدیــن: 
1/ ۳۵، 4۷۹، 4۸۱؛ 3/ ۱۸2، ۵0۹، ۵۱۹، ۵۳۷، 

۵4۳؛ ۴/ ۱۸0، ۱۸۸، 4۷۷
احمد بن عبدان: ۸/ 24۹

احمد بن عبدة َضّبی: ۴/ 4۵۹
احمد بن ُعَبید بن ناصح نحوی: ۸/ ۸۱

احمد بن ُعَبید صّفار: 1۰/ ۱۵4
احمد بن ُعَبیداهلل = ابو عّز بن کادش: 5/ ۳2۱

احمد بن ُعَبیداهلل قطربلی: ۲/ ۵۱۷
احمــد بــن عثمــان بصــری = ابــو الجــوزاء: 1/ ۹۳، 

۵۳0  ،۱۷۷  ،۱۷۶
احمد بن عثمان بن حکیم َاْودی: 1/ ۱۸۱، ۳۱۶

احمــد بــن عصمــة نیشــابوری: 5/ ۳22، 4۶۱؛ ۷/ 
424

احمد بن عطاء = ابو عبداهلل زاهد: 5/ ۱0۹
احمد بن عطاء = ابو عمرو هجیمی: 1۰/ ۱۱۷

احمد بن علوان: 5/ ۳0۶
احمد بن علویة اصفهانی: 3/ ۵0۱، ۵۱۵

احمد بن علی = ابن  مشطوب: ۴/ ۶۳
احمــد بــن علــی = ابــو یعلــی موصلــی: 1/ ۳۶، ۵۱، 
 ،۳۱۳  ،۳0۸  ،2۸۶  ،۱۹0  ،۱۷2  ،۱۱0  ،۵۸  ،۵2
 ،۵۱۱  ،۵0۷  ،4۹۶  ،4۶۷  ،4۵۶  ،۳4۹  ،۳۱4
۵۱۳، ۵۱۵، ۵۱۸، ۵۳۷، ۵4۸، ۶0۹، ۶۵۹؛ 3/ 

2۷4، ۳2۷؛ ۴/ 4۶0؛ 5/ ۱4۸؛ ۶/ ۱۳۸، ۱۹۱، 
 ،2۷0  ،2۶۸  ،۱۳۸  ،2۷  ،24  /۷ 4۹۶؛   ،۳۷2
 /۹ ۳۷۸؛   ،2۹۳  /۸ ۵۳۱؛   ،۵۱2  ،۳۷۵  ،۳۱۱

2۱4  /1۰ 4۶۹؛ 
بــن علــی = ابوبکــر = جّصــاص: 3/ ۱۳2،  احمــد 
242؛ ۷/ ۱۳۳؛ ۶/ ۱2۶، ۱۶4، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۸۵، 
 ،۳04 ،2۹۷ ،2۶۶ ،2۶2 ،24۸ ،2۱۱ ،۱۸۷ ،۱۸۶
 ،۳4۹  ،۳۳۹  ،۳۳۳  ،۳۳0  ،۳2۶  ،۳۱۱  ،۳۱0
4۵۷؛   ،4۱۷  ،400  ،۳۸۱  ،۳۷۶  ،۳۷۳  ،۳۷2
۷/ ۱42، ۱۸۱، ۱۸2؛ ۸/ ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸0، ۱۸۱، 
 ،2۶۸  ،2۶۷  ،2۶4  ،24۷  ،24۶  ،2۳۹  ،224
 ،۳0۸ ،۳0۱ ،۳00 ،2۹۹ ،2۹۱ ،2۸۷ ،2۷۸ ،2۷0
 ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳۳۷ ،۳۳۶ ،۳۳۵ ،۳2۸ ،۳24
۳40، ۳42، ۳4۶، ۳4۹، ۳۵0، ۳۵۳؛ 1۰/ ۳۸، 

۷۸
 ،2۷4  ،2۷۳  /1 نجاشــی:   = علــی  بــن  احمــد 
 ،۵۳2  ،۵۳۱  ،۵۱۹  ،۵۱۵،۵۱۷  ،۱۹4 2۷۵؛3/ 
۵۳4، ۵۳۸؛ ۴/ 22۶، 22۷، 22۹، 2۶۷، 2۸2، 

۵۷۵  ،۵۷4  /۷ 4۶؛   /۶ 2۹0؛ 
احمد بن علی بّتی = ابو الحسن: ۴/ ۳0۷

احمد بن علی بدوی: 5/ ۳0۶
احمــد بــن علــی بــن ابــی طالــب = طبرســی: 1/ ۳۷۱؛ 
 ،۱۱۸  /۷ ۳۹0؛   /۴ 424؛   ،۱۵۸  /3 ۵۹؛   /۲

۵۵4  ،۵4۹
احمد بن علی بن احمد بن ُصَبیح: 5/ ۳22

ــْرَوزی: 5/  احمــد بــن علــی بــن حســن بــن شــقیق َم
20۹ ۵4۵؛ 1۰/  ۳22، ۳24؛ ۹/ 

احمــد بــن علــی بــن حســن بــن منصوراســدآبادی 
۳22  /5 مقــری: 
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کوفــی = ابــو الحســن: ۴/  احمــد بــن علــی بــن ســعید 
۳۸۷

احمد بن علی بن سلمان َمْرَوزی: 5/ ۳22
احمد بن علی بن سهل َمْرَوزی: 1۰/ ۱۷۵، ۱۷۶

احمد بن علی بن شعیب مدائنی: ۷/ ۳۹0
احمد بن علی بن صدقة َرّقی: 1/ ۷۳

احمــد بــن علــی بــن عبدالقــادر = َمْقریــزی = تقــی 
الدیــن: 1/ 2۳۷، 4۶۷؛ ۲/ 2۵، ۹۱، ۱2۱، ۱۵۷؛ 
 ،4۵۱  /۴ ۳۸۱؛   ،۳۶۷  ،۳۶2  ،۳00  ،۱۸۱  /3
4۸2، 4۸4، ۵۱۱، ۵22، ۵۸4؛ ۶/ 24۱، 4۹۵، 
 ،2۹2  ،2۹۱  ،2۹0  ،2۸۶  ،۱42  /۷ ۱۸؛   ،۵0۳
 /۸ ۵۳۳؛   ،۳۹۶  ،۳۹۱  ،۳۸۷  ،۳۱۳  ،2۹۳

۳۸  ،۳۷  /1۰ ۵۱۱؛   ،۵۱0  /۹ 42۳؛   ،۳۸۵
احمد بن علی بن قدامه: ۴/ 2۷2، ۳۸۹

احمــد بــن علــی بــن محّمد = ابــن َحَجر = َعْســَقالنی: 
1/ ۶۵، ۸۹، ۹0؛ 3/ ۱0۱، 20۸، 2۱4، 2۱۵، 2۱۹، 
 ،2۹۹  ،2۹0  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۷۵  ،2۶۶  ،2۶۵
 ،۳2۹ ،۳2۸ ،۳۱۹ ،۳۱۷ ،۳۱0 ،۳0۹ ،۳0۸ ،۳0۷
۳۸۹، 4۱۵، 44۱، 44۷، 4۸۷، ۵۶2؛ ۶/ ۹۸، 

۵0۳، ۵0۷، ۵۱4؛ 11/ ۳0۱
طاهــر  عبــداهلل  ابــو   = َمعَمــر  بــن  علــی  بــن  احمــد 

۱2۶  /5 حســینی: 
احمد بن علی زاهد بن محّمد اصغر: 5/ ۱۸

احمد بن علی سلیمانی: ۹/ 4۹۷
احمد بن علی علبی حنبلی: 5/ ۱۱0

احمــد بــن علــی غّســانی = قاضــی رشــید: ۴/ 4۸2، 
۵۵2 ،۵۵۱ ،4۸4

احمد بن علی اکبر مراغی: ۴/ 2۷۹
احمد بن عّمار بن خالد: 1/ ۳۹۶

کوفــی:  ب وکیعــی 
ّ

احمــد بــن عمــر بــن حفــص َجــال
۱۷۳  /1

احمد بن عمر زنجانی: 5/ ۳۸۹
احمد بن عمر َمْقِدسی حنبلی: 5/ ۱۳2

احمد بن عمر وکیعی: 1/ ۳۱0
احمــد بــن عمــرو = ابــن ابــی عاصم = ابوبکر َشــیبانی: 
 ،2۷4  ،۱۸۹ 4۷۵؛3/   /۲ ۱۸۶؛   ،۱۱۶  ،۹۵  /1
2۷۸؛ ۶/ ۵0۱، ۵۱۵؛ ۷/ 2۳۱؛ ۸/ ۱۹0، 2۶۳، 

2۶۸، 2۷0؛ ۹/ ۵۷0
 ،2۶۷ ،۱0۹ َبــّزار: ۲/   = ابوبکــر   = بــن عمــرو  احمــد 
4۵۵، 4۶۸؛ 3/ 2۶2، 2۶۶، 2۶۹، 2۸۳، 2۸۵، 
2۹۳، 2۹۵، ۳۱2، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳2۱، ۳۳۷؛ ۶/ 
 ،42۵  ،4۱۵  ،4۱4  ،4۱۳  ،۱0۸  ،۱0۶  ،۱0۳  ،۹۱
4۹۵؛ ۷/ 24، 2۷، ۱2۵، ۱2۸، ۱۳۵، ۱۳۶، 2۱۵، 
 ،42۸ ،402 ،40۱ ،۳4۳ ،۳۱۱ ،2۸۵ ،2۶۹ ،2۶۸
4۵0؛ ۸/ ۱۱۳؛ ۹/ 22، 2۳، 4۵، 4۹، ۵2، 44۱، 
 ،۱۵۳  ،۱4۶  ،۱4  /1۰ ۵۵0؛   ،۵4۹  ،4۷۱  ،44۹

4۱۱ ،۳00 ،2۸۹ ،2۸۸ ،2۸4 ،2۸۳ ،۱۸4
احمد بن عمرو نیلی: 5/ ۱۹0

احمد بن ُعَمیر دمشقی: 5/ 4۷4
احمد بن عیسی خّشاب تنیسی: 5/ ۳2۳
احمد بن عیسی عسکری: 5/ ۳22، ۳2۳

خمی: 5/ ۳22
َ
احمد بن عیسی ل

احمد بن عیسی هاشمی: 5/ ۳2۳
احمد بن غّسان هجیمی: 1۰/ ۱۱۷

احمــد بــن فارس بــن زکریا لغوی رازی = ابو الحســین: 
۲/ ۵۱4، ۵۱۶؛ ۴/ ۵2، ۷4، ۷۶

احمد بن فتح: 5/ 2۹۱
احمد بن فرات: 5/ 44۸؛ ۷/ ۱۶۱؛ 1۰/ 22۱
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احمد بن فرج = ابو ُعتَبة حجازی: 5/ ۳2۳
مّکــی  کثیــر  با  = العّبــاس  ابــو   = فضــل  بــن  احمــد 
 /۶ ۶4۷؛   ،۶2۵  ،۳0۹  ،۱0۳  ،۵۶  /1 شــافعی: 

4۷0  /۹ ۳۳۸؛   /۷ ۵0۵؛   ،۵04  ،۱04
احمــد بن قاســم بــن مهــران: ۲/ ۵۵۷؛ ۷/ ۵۷4؛ 1۰/ 

۱۳۹
کامــل بــن شــجرۀ قاضــی: ۴/ ۷4؛ ۹/  احمــد بــن 

200  /11 4۷۵؛ 
احمد بن َکشاجم = ابو نصر: ۴/ 4۱، 42، 4۳

ج: ۲/ ۵2۳ احمد بن متّوَ
احمــد بــن محّمــد = ابــن حنبــل: ۲/ ۷۹، ۸۶، ۹۱، 
 ،424  ،2۶۹  ،2۶۷  ،۱۵۹  ،۱۱0  ،۱0۷  ،۱0۶  ،۱0۵
42۵، 4۵۸، 4۶4، 4۶۶، 4۷۳، 4۸۷، 4۹۳؛ 
 ،2۶2 ،2۵2 ،۱۸۷ ،۱۸۱ ،۱۷۹ ،۱۵4 ،۱۳۳  /3
 ،2۹۸  ،2۹۵  ،2۸۵  ،2۸۱  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۷۷
 ،44۷  ،۳۷۱  ،۳۳2  ،۳2۷  ،۳۱۳  ،۳۱2  ،۳0۶
 ،۵0  ،4۷ ،۷  /5 440، 4۵۹؛   /۴ 4۵۶، ۵۷۹؛ 
 ،2۹۶  ،2۹۵  ،22۶  ،۱۶2  ،۱22  ،۱۱۹  ،۷۳  ،۵۸
 ،۳۹2 ،۳۶۱ ،۳0۳ ،۳0۱ ،۳00 ،2۹۹ ،2۹۸ ،2۹۷
 ،44۱  ،440  ،4۳۹  ،4۳۸  ،4۳۵  ،4۳4  ،400
 ،2۸۵  ،2۸2  ،۱۳2  ،۱04  ،۹0  /۶ 4۵2؛   ،44۸
 ،۳۶۵  ،۳۵۹  ،۳۳۸  ،۳2۷  ،۳۱2  ،۳۱0  ،2۹۹
 ،۱۶۳  ،۱۶2  ،۱۵۱  ،24  /۷ ۵0۱؛   ،4۳0  ،۳۸۷
 ،44۸  ،42۸  ،40۸  ،۳۹0  ،۳۸۷  ،۳۳4  ،24۶
4۶۸؛ ۸/ 4۸، ۸۳، ۸4، ۹۸، ۱0۸، ۱0۹، ۱۱2، 
 ،۱۵۹  ،۱۵۵  ،۱۵0  ،۱4۹  ،۱۳۶  ،۱۳۱  ،۱۱۹  ،۱۱۶
 /۹ ۳0۵؛   ،۳0۱  ،2۸۶  ،24۱  ،240  ،2۳۵  ،۱۶0
۱0۱، 4۱۷، 424، 44۸، 4۵4، 44۹، ۵۸۸؛ 1۰/ 
۱4۷، 20۶، 2۱۹، 220، ۳0۵، ۳0۶، ۳۱۵، ۵۳0؛ 

 ،2۱۶ ،2۱۵ ،2۱4 ،2۱۳ ،۱۹۵ ،۱۹۱ ،۱۶2 ،۱۶0 /11
۳2۶  ،24۱  ،22۵

احمــد بــن محّمــد = ابــن عبدرّبــه اندلســی = ابــو عمــر: 
1/ ۱۹۳، ۳۵۹، 4۹۱، ۵۳۸؛ ۲/ ۱۸۸، 200، 202، 
 /۸ 24۳؛   /۷ 4۷0؛   /۶ ۱24، ۱۶۷؛  ۳۵۸؛3/ 
۱۹۷، ۳۷4، ۳۹۷، ۳۹۹، 4۱۳، 4۳۷؛ ۹/ ۳۹، 
 ،2۶۶  ،۱۸۹  ،۱۶0  ،۱4۵  ،۱4۱  ،۱40  ،۱2۷  ،۹۶

۳2۳، ۵۸۹؛ 1۰/ ۱۵2، ۵۱۷
احمد بن محّمد = ابو الحسن سمنانی: 5/ ۱2۱

ــو الحســین قــّدوری بغــدادی  احمــد بــن محّمــد = اب
حنفــی: 5/ ۱20

احمــد بــن محّمــد = ابو المعالی بن بســر بخــاری: 5/ 
۱۱۱

احمــد بــن محّمــد = ابــو جعفــر = َطحاوی حنفــی: 1/ 
۹۱، ۱۸۹، ۱۹2، 4۹0؛ 3/ ۱۹۹، 200، 20۵، 20۶، 
 ،2۱۸ ،2۱۷ ،2۱4 ،2۱۳ ،2۱2 ،20۹ ،20۸ ،20۷
۳۱۷، ۳۱۹؛5/ ۶۸، 4۳2؛ ۶/ ۱۸۱، 2۳2، 2۶۳، 
۳2۵؛ ۸/  2۶۵، ۳۱2، ۳۶۱، ۳۶2، ۳۸۷؛ ۷/ 
۷0، ۳۱0۳۱4، ۳۱۸؛ 11/  2۹0، 2۹۳، ۳0۶؛ 1۰/ 

2۳۱
فی: ۲/ ۸۸، ۱0۱، 

َ
احمــد بــن محمــد = ابــو طاهــر = ِســل

۱0۷؛ 5/ ۱42؛ ۶/ ۵۱4
ــو علــی بــن مکحــول بیروتــی:  احمــد بــن محّمــد = اب

۱۱۱ /۹
احمــد بــن محّمــد = ابــو محّمــد = عاصمــی: 1/ ۵۸، 
 ،۱4۸ ،۱4۳ ،۱۱۶ ،۱0۵ ،۱0۱ ،۹۱ ،۷۸ ،۷۳ ،۷2
 ،4۹۱ ،4۶0 ،۳۱۱ ،۳0۷ ،۳0۳ ،2۱0 ،۱۶4 ،۱۵۵
۵24؛   ،۱۶۶  /3 ۶۵2؛   ،۶۳۱  ،۶۱۹  ،۶0۹  ،۵22
 /۷ ۳۹۹؛   ،۳۶۸  ،۳۵۸  ،2۸۶  ،۱۱4  ،۹۳  /۶
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24، 2۵۵، 2۵۸، 4۷۵؛ ۸/ ۳۳۳؛ ۹/ ۱۶۹؛ 1۰/ 
۱۶4 ،۱۶۳ ،۱4۹ ،۱4۷ ،۱4۶

احمد بن محّمد = ابوبکر یازودی: 5/ 4۳۹
احمــد بــن محّمــد = محاملــی شــافعی = ابو الحســن: 

۱۶۱ /5
احمــد بــن محّمــد = محّقق/مقــّدس اردبیلــی: ۲/ 

4۱۵  /11 ۵2۱؛ 
احمد بن محّمد احسائی = ابن  سبعی: ۷/ ۶4

احمــد بــن محّمــد اصفهانــی = ابــو ســعد: 5/ ۱۱۱، 
۱۵۳

احمد بن محّمد انصاری جبیلی: 1۰/ ۱4۱
کــی = ابــو حامــد: 3/ ۵0۱؛ ۴/  احمــد بــن محّمــد انطا

۱۷۷ ،۱۷۶ ،۱۷4 ،۱۷۳ ،۱4۷ ،۱۳ ،۷
احمد بن محّمد باهلی: 5/ 44۳

احمد بن محّمد برقی: ۷/ ۱۱۵
احمد بن محّمد بّزاز صینی: 1/ ۵۵

احمد بن محّمد َبّزاز مدنی: 11/ ۱۳۵
ــکان: 1/ ۳۶، 

ّ
احمــد بــن محّمــد بن ابراهیــم = ابن َخِل

 ،20۵ ،20۱ ،۱۹۳ ،۱۹2 ،۱۸4 ،۱۷4 ،۱۶۸ ،۱۵۷
 2۱۸  ،2۱۷  ،2۱۶  ،2۱4  ،2۱۳  ،2۱۱  ،20۹  ،20۶
 ،۵40 ،44۸ ،۳۳۳ ،2۸0 ،22۳ ،222 ،22۱ ،2۱۹
۵۵۹، ۵۶۵؛ ۲/ ۱۵۸، ۵۶۳؛ 3/ ۵4، ۹2، 4۵2، 
 ،۳00  ،2۹2  ،2۸۸  /5 ۶0۸؛   ،۵۹۶  ،۵۱۱  ،4۶۱
۵۷، ۱4۵، ۱4۷، ۳0۷، 4۷۷، ۵۹2؛   /۴ ۶۳0؛ 

۸/ 2۸۷؛ 11/ 2۱2
ــن ابراهیــم = ثعلبــی نیشــابوری  ــد ب ــن محّم احمــد ب
= ابــو اســحاق: 1/ ۳۷، ۶۳، 20۵، ۳۷۱، ۳۷۶، 
 ،۵۷2 ،4۱4 ،4۱۱ ،40۹ ،40۸ ،404 ،40۳ ،۳۸0
 ،۱00  ،۹۷  ،۹۶  ،۹۵  ،۹0  ،۸۹  /۲ ۶0۹؛   ،۵۷۶
 ،4۷۱  ،4۶۹  ،4۶۶  ،4۶4  ،4۶۳  ،42۹  ،42۸

4۹۳؛ 3/ 24۳؛ ۶/ ۳04، ۳0۷؛ ۷/ 20، 2۷۱، 
۳2۶ ،2۱۷  /11 ۱0۹؛   /۹ ۳44، 4۸0، ۵۱0؛ 

 احمــد بــن محّمــد بــن ابــی بکــر = َقســطالنی مصــری 
 ،۳۸۸ ،24۳ ،۳۶ العّبــاس: 1/  ابــو   = شــافعی 
۵۹2، ۵۹۵، ۶04؛ ۲/ ۱0۱، 4۶۵؛ 3/ 2۱، ۱۳4، 
 ،2۹0  ،2۸۶  ،2۸۵  ،2۶2  ،2۱۸  ،20۸  ،۱۷۵
 ،4۱۵  ،۳۵۵  ،۳4۵  ،۳44  ،۳۱۷  ،۳۱۳  ،۳۱0
 ۶۷  ،۶۶  ،۶۵  ،۶4  ،۶۳  ،۶۱  /5 44۳؛   ،4۳۹
 ،۱۷۱ ،۱۵۹ ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۷ ،۱44
 ،220  ،2۱۸  ،2۱۶  ،2۱2  ،20۶  ،۱۹۹  ،۱۹2  ،۱۷2
 ،۱0۱  /۶ ۶۶۵؛   ،44۶  ،24۶  ،2۳۵  ،222  ،22۱
 ،2۹۳ ،2۸0 ،۱۹۷ ،۱۸۳ ،۱۵0 ،۱4۸ ،۱4۵ ،۱40
 ،۵۱0 ،۵04 ،4۷۳ ،4۷۱ ،42۷ ،420 ،۳00 ،2۹۷
۵۱۱، ۵2۵؛ ۷/ 2۶، ۶0، ۱0۳، ۱40، 2۶۸، ۳2۵، 
 ،4۳۵ ،۳۹4 ،۳۹۳ ،۳۷0 ،۳44 ،۳۳۹ ،۳۳۷
 ،۱۱۳ ،۶۳ ،۳۳ 4۸2، 4۸۹، 4۹۶، ۵۳۳؛ ۸/ 
۱۱۵، ۱4۷، 2۳۱، 2۳۶، 2۳۷، ۳۸۱، ۵۶۶؛ ۹/ 
 ،2۹۷ ،۶۵ 44۱، 442، 44۳، ۵۱۹، ۵4۶؛ 1۰/ 

۱۵۳  /11 ۳0۶، 40۷؛ 
احمد بن محّمد بن ابی بکر اشنانی: 1۰/ ۱۷2

احمــد بــن محّمــد بــن ابــی دام = ابــن ابــی دارم کوفــی: 
2۸۳ /1

کی: 3/ ۵۵۹ احمد بن محّمد بن ابی موسی انطا
احمــد بــن محّمــد بــن احمــد = برقانــی: 1/ ۱۹۹، 200، 
4۶۱؛ ۷/ 4۵۱؛ ۸/ ۱۳۹؛ ۹/ 4۵، 4۵4، 4۶۵، 

4۸۳، ۵۳۶، ۵۹۱؛ 1۰/ ۱4۷
کنــدی  احمــد بــن محّمــد بــن احمــد بــن طرخــان 

۵۷۵  /۷ جرجانــی: 
احمد بن محّمد بن احمد حّداد: 5/ ۱4۸
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احمد بن محّمد بن اسحاق بن جمع: 1/ ۷۸
احمــد بــن محّمــد بــن اســماعیل = نّحــاس = ابــو 
 ،۱20  /۸ ۳۷2؛   ،۳۳2  /۶ 2۵۹؛   /3 جعفــر: 

۱۷۵  /1۰ ۳2۸؛ 
احمد بن محّمد بن ُبْندار = ابوذر: ۴/ ۵۶۷

احمد بن محّمد بن حباب بصری: ۹/ 4۷۳
احمــد بــن محّمــد بــن حبیــب مــؤّدب = سرخســی: 

۶/ ۳2۹؛ ۸/ ۷۷، 2۶0
احمــد بــن محّمــد بــن حّجــاج بــن رشــدین مصــری: 

۳2۳ /5
خمــی جرجانــی: 5/ 

َ
احمــد بــن محّمــد بــن حــرب ل

۳24
احمد بن محّمد بن حسن = صنوبری: 3/ ۵42

احمد بن محّمد بن حسن مقری: 5/ ۳24
احمد بن محّمد بن سعید همدانی: ۲/ ۳۶۹

احمــد بــن محّمــد بــن ســعید: 1/ ۵۵، 2۷2، 4۶۱، 
4۶4

احمد بن محّمد بن شهریار: ۲/ 2۷۵
احمــد بــن محّمــد بــن صّدیــق حضرمــی: 1/ 2۷0، 

۵۱۶
ــس حّمانــی: 

ّ
احمــد بــن محّمــد بــن صلــت بــن مغل

۳24  /5
احمد بن محّمد بن طاوان: 1/ ۳۹۵، 4۶0، ۶۵2

احمد بن محّمد بن عبدالحمید جعفی: ۹/ 4۷۵
ــار غفــاری قزوینــی:  ــن عبدالغّف ــد ب ــن محّم احمــد ب

44  /۶
احمد بن محّمد بن ُعَبیداهلل بن عّمار: 3/ ۵۵

احمد بن محّمد بن ُعَبیداهلل تّمار ُمقری: ۷/ 4۳۹
احمــد بــن محّمــد بــن علــی = ابــن  حجــر = َهیَتمــی 

شــافعی: 3/ 20۹، 2۷۵، 2۷۸؛ ۶/ ۱0۱، ۵04
عــدل  جعفــر  ابــو   = علــی  بــن  محّمــد  بــن  احمــد 

۱2۳  /5 بغــدادی: 
احمد بن محّمد بن علی = فّیومی َحَموی: ۷/ ۹۵

احمــد بــن محّمــد بــن علی ابو عبــداهلل صیرفــی = ابن 
 ابــن وســی: 5/ ۳24

احمــد بــن محّمــد بــن علــی زاهــد بــن محّمــد اصغــر: 
۱۸ /5

کوفــی: 3/  ــو علــی  احمــد بــن محّمــد بــن عّمــار = اب
۵۷۶  /۷ ۵۵؛ 

حنفــی  ســهل  ابــو   = عمــر  بــن  محّمــد  بــن  احمــد 
۳24  /5 یمامــی: 

 = الدیــن  شــهاب   = عمــر  بــن  محّمــد  بــن  احمــد 
َخفاجــی مصــری حنفــی: 1/ 2۵۳، ۵۷2، ۶0۳؛ 
۲/ 424؛ 3/ 2۱۱، 2۸۶، 2۹0، 44۸؛ 5/ ۱4۹، 
 ،۱۶۹  /11 ۵۶۸؛   ،۵2۳  ،۱2۵  /1۰ 22۹؛   ،۱۷۸
 ،40۳  ،۳۷۵  ،۳۶2  ،۳۶۱  ،۳4۳  ،2۷0  ،2۳۷

44۱
کنــدی َمــْرَوزی: 5/  احمــد بــن محّمــد بــن عمــرو 

44۳  ،422  ،۳2۵
احمد بن محّمد بن عّیاش جوهری: ۲/ ۳۶۱

احمد بن محّمد بن غالب باهلی: 5/ ۱0۷، ۳2۵
احمد بن محّمد بن فضل قیسی: 5/ ۳2۶

احمــد بــن محّمــد بــن قیــس بــن ســعد بــن عبــادة 
۱۸0  /۲ انصــاری: 

احمد بن محّمد بن کمال الدین: ۶/ ۸۳
احمد بن محّمد بن مالک: 5/ ۳2۶

احمد بن محّمد بن محّمد = ُخَجندی: 1/ ۵۷۱
احمــد بــن محّمــد بــن محّمــد ُزراری = ابــو غالــب: 1/ 

2۷4
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احمد بن محّمد بن مسروق: ۲/ 2۷۵
احمد بن محّمد بن ُمصَعب: 5/ ۳2۶

س حمانی: ۹/ ۵۶۹
ّ
احمد بن محّمد بن مغل

احمــد بــن محّمــد بــن مقــری = تلمســانی: ۶/ ۷2؛ 
۵4۳  /11

ــت: 
ْ
احمــد بــن محّمــد بــن موســی بــن قاســم بــن َصل

۳۵2 ،۳۵۱ /1
ــر  ُمَجِبّ قاســم  بــن  موســی  بــن  محّمــد  بــن  احمــد 

20۳  /1 بغــدادی: 
احمد بن محّمد بن میمون = ابو میمون: 1۰/ ۱4۶

احمــد بــن محّمــد بــن هــارون برقــی: 5/ ۳2۶؛ ۸/ 
۷۶

احمــد بــن محّمــد بــن یعقــوب مســکویه: 1/ 204، 
۳۶2

احمــد بــن محّمــد حســنی حســینی اصفهانــی: ۴/ 
۷۳

احمد بن محّمد حسنی یمنی َاِنسی: 11/ 44۷
احمد بن محّمد حّمانی: 5/ 44۵

احمد بن محّمد صیدالنی: 11/ ۱4۱
احمد بن محّمد ُضَبعی احول: 1/ ۱۹۱، ۳۱۱

احمد بن محّمد ضبیعی: 1۰/ ۱22
احمد بن محّمد طبری )خلیلی(: 1/ 4۵4 
احمد بن محّمد غّسانی صیداوی: 5/ ۳۵

احمد بن محّمد قیسی: 5/ 44۳
احمد بن محّمد لّباد: 1/ ۳0۷

ــَوری: ۴/ ۸۸، ۱20،  ــی دیَن ــد لجیم ــن محّم ــد ب احم
۱2۱

احمد بن محّمد مرزوقی اصفهانی: ۲/ ۵۱۵، ۵۱۷
س: 5/ ۵04

ّ
احمد بن محّمد مفل

احمد بن محّمد مقری مالکی: 5/ 22۶
احمد بن محّمد نهاوندی: 11/ 22۹

احمد بن محّمد نیشابوری: ۴/ 4۵۹
احمد بن محّمد وبری: ۴/ 2۷۳

احمــد بــن محّمــد وتــری شــافعی: 1/ 24۶؛ ۷/ 2۱4؛ 
2۸۱ ،2۷2 ،2۶4 ،2۵۶ ،۱۹۸ /11

احمــد بــن مــروان دیَنــَوری مالکــی: 5/ ۳2۷؛ 11/ 
۱۳۶  ،۱۳۵

احمد بن مروان کردی = ابو نصر: 5/ ۱20
احمــد بــن مصطفــی قادین خانــی: 1/ 2۶4؛ ۲/ ۶4؛ 

۵۳۱ /3
احمد بن مظّفر عّطار: 1/ 4۶0؛ ۶/ ۹2

احمد بن معاویه: 1۰/ 2۷2
احمد بن معتصم: ۲/ ۵۱2

احمد بن مفّضل حفری: 3/ ۱4۵
احمد بن مقبل: ۴/ ۳۸4

احمد بن منصور = ابو الّسعادات: 5/ ۳2۷
احمد بن منصور بن سیار بغدادی: 1/ ۱۸2

احمد بن منصور َرمادی: 1/ ۳0۹
احمد بن منصور شیرازی: ۷/ ۱۶2

احمد بن منیع: 1/ 4۸۵
احمد بن مهاجر: 1/ ۳۱۱
احمد بن مهران: 1/ ۳0۶

احمد بن مهلهل حنبلی: 5/ 4۸
یــه:  احمــد بــن موســی = ابوبکــر اصفهانــی = ابــن   َمْرَدَو
 ،20۶ ،204 ،۱۱۳ ،۱۱2 ،۱۱۱ ،۹۸ ،۹۶ ،۵2 ،۵۱ /1
 ،۳۳۷ ،۳۶۹ ،۳۳۶ ،۳2۶ ،2۸۶ ،2۸۳ ،2۸2
 ،۳۹2 ،۳۸۷ ،۳۸4 ۳۸2 ،۳۸۱ ،۳۷۹ ،۳۷۸
 ،۵2۷  ،۵۱۳  ،4۵۸  ،400  ،۳۹۹  ،۳۹۶  ،۳۹۳
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 ،۱04  ،۱0۳  ،۱02  ،۹۷  ،۹۶  ،۸۸  ،۷0  /۲ ۶۵۸؛ 
424، 42۶، 4۶2، 4۶۳؛ 3/ 242؛ 2۹۳، ۳۷0؛ 
 ،۱۸۷ ،۱۸۶ ،۱44  /۶ ۱۵2؛  ۷4، 4۵۹؛5/   /۴
 ،۵۱۱ ،۵0۸ ،۵0۵ ،۵02 ،4۵۵ ،4۵0 ،۳۷۹ ،۳۷2
۵۱2؛ ۷/ ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱40، ۱42؛ ۸/ 
 ،۳۸4 ،۳۸۳ ،۳۸2 ،۳۸0 ،۱4۳ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۱۱2

420، 422، 4۵۵؛ ۹/ 4۵، 4۷؛ 1۰/ ۱2۵، 20۵
احمد بن موسی بن عیسی جرجانی وکیل: 5/ 40۳

احمد بن موسی بن معدان: 5/ 4۶۷
احمد بن موسی عجیل: 11/ 2۷۹
 احمد بن نصر بن مالک: 11/ ۱۹۹

احمد بن نصر ُخزاعی: 11/ ۱۹۹، 200
ی: 11/ ّ

احمد بن نصر خل
احمد بن نعمة اهلل بن خاتون: ۴/ 2۸۳

احمــد بــن یحیــی = بــالُذری: ۲/ ۱۸۸، 2۳۸؛ ۶/ 
 ،۱۹۱  ،۱۶۵  /۸ ۳2۹؛   ،204  /۷ 4۱۷؛   ،20۳
 ،۳۷4 ،۳۶۵ ،2۵۶ ،244 ،2۱0 ،20۹ ،20۵ ،20۱
 ،40۳  ،400  ،۳۹۹  ،۳۹۸  ،۳۹۳  ،۳۷۸  ،۳۷۵
 ،4۳۳  ،4۳۱  ،42۷  ،4۱۸  ،4۱۷  ،4۱4  ،4۱۳
4۶۸؛   ،4۶۳  ،4۵0  ،44۵  ،444  ،4۳۹  ،4۳۷

2۱۹  ،۵۵  /1۰ ۷۸؛   ،۶۸  /11
احمد بن یحیی بن زکریا َازدی صوفی: 1/ 2۸4

احمد بن یحیی بن سنی الّدوله: 5/ 4۱2
احمــد بــن یحیــی بــن عبدالحمیــد: 1/ ۱۱0، ۱۷0، 

۳۹۶  ،۳۹۵  ،2۹۸
احمد بن یحیی بن مرتضی: ۸/ ۳0۹

احمد بن یحیی شاوی یمنی: 11/ 2۷۸
احمــد بــن یحیــی نحــوی َشــیبانی = ثعلــب = ابــو 

۵۷0  ،۵20  /۶ ۶۱؛   /3 ۵۷0؛   /1 العّبــاس: 

احمد بن یعقوب اصفهانی: 3/ ۵۱۷
احمــد بــن یعقــوب بــن عبدالجّبــار امــوی مروانــی: 5/ 

۳2۷
احمــد بــن یوســف = َقَرمانــی دمشــقی: 1/ ۷۱؛ 3/ 
۳۸، ۱۷۸، 2۷۸، ۳۳۸، 4۶۱؛ ۶/ ۱۸2، ۳۱۵، 
 /۹ ۳۶۳؛   ،۱۳۶  /۸ ۳۵۸؛   ،۳0۸  /۷ ۳۶۱؛ 

4۷4  ،۳۸۹  ،۳۸۱  ،۵۵۷  ،۵۵2  ،۵۵۱
احمــد بــن یوســف بصیــر البیــری طلیطلــی: ۶/ ۶۸، 

۵۱۹
د: ۲/ ۹2

ّ
احمد بن یوسف بن خال

احمد بن یوسف حلبی = ابن  َسمین: 1/ ۵۷۳
احمد بن یوسف َشیبانی کواشی: 1/ ۶04

احمد بن یوسف منبجی: 5/ 4۸۶
احمد بن یوسف: 1/ ۵۹

احمد بن یونس َضّبی: 1/ ۱۱۶
احمد بن یونس یربوعی: ۷/ ۳۱، ۳۳4

ه: ۴/ ۸۸
ّ
احمد دامغانی شصت کل

احمد رملی کبیر انصاری: 5/ 22۷
احمد زاهد: 11/ 2۶۶

احمد زعفرانی: 11/ 2۶۶
احمد زکی خیاط: 1/ 2۵

احمــد زکــی صفــوت: ۲/ ۶۶، ۸۷، ۱۸۹، 204؛ 3/ 
4۹۷

احمد زکی ِعدوی مصری: 1/ 2۶۸
احمد زواوی: 5/ ۵۵

احمد زین: ۷/ ۱2۱
ینــی َدْحــالن مّکــی شــافعی: 1/ 2۶۵، 4۷۱؛  احمــد َز
۲/ ۶4، ۸۵، ۸۶، ۱2۷؛ 3/ ۱۶۵، ۱۷۸، 2۱۸، 
۳۶۳؛ ۴/ ۵۵۹؛ 5/ ۵۸4؛ ۶/ ۱۱0، ۱۵0، ۵04؛ 
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 ،۵2۹ ،۵2۵ ،4۸۱ ،۳۹2 ،2۶2 ،۱04 ،۱0۳  /۷
۵۳2؛ ۸/ ۷۶، ۳۸۱؛ ۹/ ۳۹0، ۳۹4، 4۷۵

احمد سروجی حنفی = ابو العّباس: 5/ ۱۶4
احمد سّکین: 11/ ۵۱2

کر = آلوسی: 11/ 2۶۹  احمد شا
احمد شوقی بیگ: ۹/ ۳۳۳

احمد ُعَجیلی شافعی: 1/ ۶4۸
احمد عّزت پاشا عمری موصلی: 11/ 2۶4

احمد عّطار بغدادی: ۴/ 4۸۶، 4۸۸، ۵22، ۵۵۳؛ 
۶/ ۷۵، ۵۸۳؛ 11/ ۳۵۳، 40۹، 42۶، ۵۳۹

 احمــد فریــد = رفاعی مصــری: ۲/ ۵۸، ۶۱، ۶۵، 2۱۱؛ 
5/ ۳۷؛ ۹/ ۱۱۶؛ 11/ 2۶۳، 2۶4، 2۶۵، 2۶۶، 

2۸2
احمد ُقشاشی: 1/ 4۸4

احمد کجائی کهدمی )پیر احمد(: 11/ ۳۷4
ق: ۴/ ۵4 احمد مزِوّ

احمد مغربی مالکی: ۷/ ۳۳۸
احمد مّکی شافعی: 1/ ۱۱4

احمد میر بن بلوشی: 1/ ۱۸۶
احمد نحوی: ۴/ 2۸0؛ 11/ ۵42، ۵44، ۵۶۶
احمد نسیم مصری: 1/ 2۶۸؛ ۴/ ۳40، ۳44

 احمد نظام الدین: 11/ 42۷، 4۷4
 احمد هاشمی: 5/ ۱۵4

احمد وتری: 5/ ۱0۱
احنــف بــن قیــس = ابــو بحــر تمیمــی ســعدی: ۲/ 
 ،۳2۵  /۸ 4۸۸؛   /۷ 40۸؛   ،2۷۳  /۶ ۵۱2؛ 
4۶2؛ ۹/ ۱۳۶، ۵۱۷، ۵22، ۵۶0؛ ۹/ ۱۳۶، ۱42، 

۵۶0  ،۵22  ،۵۱۷
اخفش اوســط = ســعید بن َمْســَعدة نحوی: 1/ ۵۹۱، 

۵۶۹؛ 3/ ۵۱4

اخفِش کوچک = علی بن سلیمان: ۴/ ۳۸، 2۷۱
ادریس بن عبدالکریم حّداد: ۹/ ۵۹0

ادریس بن یزید َاْودی کوفی: 1/ ۱4۷، ۳4۹
نبــی؟ع؟: 1/ 2۸۹، ۳40، ۳۶۸، ۵0۱؛ ۲/ 22،  آدم 
2۸۵، 4۵4، 4۸۷؛ 3/ ۷4، ۱0۳، ۱۹۳، ۳۷۹، 
 ،۵۳0  ،۵2۹  ،۵2۸  ،۵2۷  ،۵24  ،۵2۳  ،۵2۱
 ،2۷۵  ،2۱۶  ،2۱۳  ،۱4۹  ،۶۳  ،۵0  /۶ ۵۳۱؛ 
 ،۳۹۸ ،۳۶۷ ،۳۶۶ ،۳۶4 ،۳۵۸ ،2۸۷ ،2۷۶
 /۷ 422، 4۵0، 4۵۱، ۵00، ۵۳0، ۵۶2، ۵۶4؛ 
 ،2۷۱ ،24۹ ،۱۸2 ،۶0 ،۵۹ ،۵۱ ،4۸ ،۳۳ ،2۱ ،۸
 ،4۳۳  ،4۳۱  ،4۳0  ،42۹  ،۳۶۱  ،۳4۹  ،۳۱۷ 
4۳4، 4۳۶، 4۳۹، 4۹۷، ۵4۹، ۵۵4، ۵۵۶؛ 
۸/ ۷۱، ۱0۵، 4۶0؛ ۹/ 44۸؛ 11/ ۳۵۹، ۵۱۷، 

۵۳۸
َاْذَرعــی َعجلونــی شــافعی = محّمــد بــن عبــداهلل: 1/ 

4۶۷؛ ۶/ ۸2
ِاربلــی = علــی بــن عیســی = ابــو الحســن: 1/ ۳۷0، 
۳۷۱، ۳۷4، ۳۹۳؛ ۲/ ۵۹، ۷۶، ۳۷۳، ۳۷۷، 
۳۸۳، ۵4۸، ۵4۹؛ 3/ 22؛ ۴/ ۵۷4؛ ۶/ 4۳

ارحبی: ۸/ ۵۳۶
اردبیلی غروی حائری = محّمد بن علی: 3/ ۵۳۸

اردشیر بن منصور = ابو الحسین عبادی: 5/ ۹۸
ارسطو: ۶/ 44۳

ارطاة: ۲/ ۱۳۳، 24۳، 2۵۶
کنــدی: ۹/ ۱۹۵، 2۶2؛ 11/ ۸۸،  ارقــم بــن عبــداهلل 

۹۵  ۹۱
أرمیا بن حلقیا: ۶/ ۶0

لب(: ۲/ ۱۹۱؛ ۶/ 24۳ َاروی )دختر عبدالُمّطَ
َاروی )مادر عثمان(: ۸/ ۱۹2؛ ۹/ ۹۱، ۹2، ۳۶۳
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َاروی بنت کریز: ۸/ 44۶
لب: 1۰/ 2۵۶ َاروی دختر حارث بن عبدالُمّطَ

یثی: ۸/ ۸۹
َ
أریقط بن عبداهلل ل

ُارینب: ۲/ ۱۹4
کوفــی:  ازرق بــن علــی بــن مســلم حنفــی = ابــو َجهــم 

۱۵۸ ،۷۷ /1
ازهر بن سحبان: ۹/ ۳۱۶

ازهر بن عبداهلل حمصی: 5/ 4۵۱
ُاسامة بن ُخَزیم 42۱

کلبــی: 1/ ۵4، ۳44،  بــن حارثــة  زیــد  بــن  ُاســامة 
۳4۵، 4۳۶، ۵4۷، ۶2۶، ۶2۷، ۶2۹؛ 5/ ۱0۶؛ 
۷/ 202، ۳2۱، ۳2۳، ۳24؛ ۸/ ۳۹۹، 40۷؛ ۹/ 

۳۵ ۳4۳؛ 1۰/ 
اسباط ابو یسع بصری: 5/ ۳2۷
أسباط بن محّمد قرشی: ۷/ 24

اســحاق بــن ابراهیــم = خّتلــی: 5/ 4۵۵؛ ۷/ ۱2۶، 
۱۶۳

اسحاق بن ابراهیم َازدی: 1/ 2۸4، 2۸۶
اسحاق بن ابراهیم بن اخیل عبسی: 1۰/ ۱4۶

اسحاق بن ابراهیم بن اسماعیل: 1/ ۳۵۹
ــن  ــن ســعد ب ــار قیــس ب ــن عّم ــن ابراهیــم ب اســحاق ب
عبــادة خزرجــی انصــاری = ابــو یعقــوب: ۲/ ۱۷۹

اسحاق بن ابراهیم حمصی = ابن  زبریق: 1۰/ ۱۵2
اسحاق بن ابراهیم طبری: 5/ ۳2۷

ــه: 1/ ۱۱۶،  ــن  راُهَوی ــْرَوزی = اب ــم َم ــن ابراهی اســحاق ب
۱۸۶، 2۳۶، 2۹۹؛  ۱4۳، ۱۷4، ۵۱۷، ۵۳0؛ ۶/ 
۷/ ۱۶۳؛۸/ ۳۱۱، ۳۳۷؛ 1۰/ ۱۳۸، 220، 2۸۳؛ 

۱2۷ ،۱2۵ /11
اسحاق بن ابراهیم مستملی: ۹/ ۵۱۹

اسحاق بن ابراهیم واسطی مؤّدب: 5/ ۳2۷
اسحاق بن ابی اسرائیل َمْرَوزی: 1۰/ 2۱۹

اسحاق بن ادریس اسواری بصری: 5/ ۳2۸
اسحاق بن ازرق: 5/ 4۹۳

اسحاق بن بشر بخاری = ابو حذیفه: 5/ ۳2۸
اسحاق بن بشر بن مقاتل: 5/ ۳2۸، ۵0۶

اسحاق بن بهلول تنوخی: ۷/ ۱۶۳
اسحاق بن ُسَوید عدوی بصری: 5/ 4۵0

اسحاق بن طابه: 1۰/ 2۶۱
اسحاق بن عّباس عّباسی: ۲/ ۵۸2، ۵۸۳

اسحاق بن عبداهلل اموی: 5/ ۳2۸
اسحاق بن عبداهلل بن حارث: ۷/ ۵۳4

اسحاق بن عیسی هاشمی: ۷/ ۵2۷
اســحاق بــن محّمــد بــن احمــد بــن ابــان نخعــی: ۲/ 

۵۷۶ ،۳۶۵ ،۳۶2
اســحاق بــن محّمــد سوســی: 11/ ۱2۷، ۱۳۸، ۱۳۹، 

۱۶0
اسحاق بن محّمد فروی اموی: 1۰/ ۱۳۵

اسحاق بن محمشاذ: 5/ ۳2۸، 44۵
اسحاق بن منصور: ۲/ ۱۷۹

اسحاق بن ناصح: 5/ ۳2۸
طــی: 5/ ۳2۸، ۳2۹، 4۷۸؛ 

َ
اســحاق بــن نجیــح َمل

۷/ ۱۵۵، ۱۵۶؛ ۹/ ۵۳۵، ۵۳۶
اسحاق بن وهب طهرمسی: 5/ ۳2۹

اسحاق بن یحیی = ابو ابراهیم اعرج: 5/ ۳0۶
اسحاق؟ع؟: ۲/ 4۶۷؛ ۷/ 2۷۱؛ ۸/ ۳۷۱

اسد بن ابی عیص: ۹/ ۵۵۳
اسد بن خزیمه: ۲/ 2۹2، ۳20

اسد بن عمرو = ابو ُمنذر بجلی: 5/ ۳2۹
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اسد بن وداعه: 5/ 4۵0
اسدالدین شیرکوه: ۴/ ۶4

اســرافیل؟ع؟: ۲/ 40۸؛ 3/ ۱۷0، ۵۷۹؛ ۶/ 4۶۷؛ 
۷/ ۱۸، 4۱۷، 4۱۸؛ ۹/ 4۵۷

ــو  اســرائیل بــن یونــس بــن ابــی اســحاق َســبیعی = اب
کوفــی: 1/ ۱۵۱؛ 5/ 4۷ یوســف 

ــف ِعجلــی 
َ
اســعد بــن ابــی الفضائــل محمــود بــن َخل

شــافعی اصفهانــی = ابــو الفتــوح: 1/ ۶۹، ۱02، 2۱۸
اســعد بــن زرارۀ خزرجــی = ابــو امامــه: 1/ ۵۵، ۱۳4، 
 ،40۸  ،۳۸4  ،۳۷۹  ،۳۷۸  ،۳۷۷  /۷ 4۹۷؛ 

40۹
اســعد بــن عبدالغنــی َعــَدوی = نفیــس ابــن  قــادوس: 

4۸4 ،4۸۳ /۴
اسعد بن مسعود عتبی: ۴/ 4۵۷

اســکافی معتزلــی = محّمــد بــن عبــداهلل = ابــو جعفــر: 
۲/ ۱0، ۸۹، 42۳، 424، 4۳4؛ 3/ ۱۶۶، ۱۹۵، 
 ،۳۵۱  ،۳۵0  ،۳4۶  ،۳4۵  ،۳44  ،۳۳4  ،242
 /۷ ۳۶۵؛   ،۳۶0  ،۳۵۵  ،۳۵4  ،۳۵۳  ،۳۵2

۵۵0  ،2۹۶
بــن بجــرة ســاعدی خزرجــی: ۸/  بــن اوس  اســلم 

،۳2۸  ،۳2۶  ،2۶4  /۹ ۳۹۸؛ 
اسماء بن خارجة فزاری = ابو َحّسان: 3/ 40۶

اســماء بنــت ابــی بکــر بــن ابــی قحافــه: 3/ 2۵0؛ ۶/ 
۳0۸، ۳0۹؛ ۷/ 4۵۷؛ ۸/ ۸۹، ۹۶، ۹۷

اسماء بنت عمرو اّم منیع: ۷/ ۳۷۸
اســماء بنت ُعَمیــس َخْثَعمیــه: 1/ ۵۵، ۳4۳، ۶4۱؛ 
 ،2۱4 ،2۱۱ ،20۹ ،20۸ ،20۷ ،20۶ ،۱۹۹ ،۱۸۱ /3
 ،۳۱4  /۷ 4۹2؛   /۶ ۳۳۵؛   ،2۱۹  ،2۱۸  ،2۱۵

4۵۸ ،44۵ ،۳2۷ ،۳2۶ ،۳2۵

اسماعیل بروسی: 3/ ۱۷2؛ 1۰/ ۳2۳
کوفــی: 3/  اســماعیل بــن ابــان = ابــو اســحاق غنــوی 

۱4۵؛ 5/ ۳2۹
اسماعیل بن ابراهیم بن عطیة بحرانی: 11/ ۳00

اســماعیل بــن ابــی الحســن = صاحــب بــن عّبــاد 
کافــی الکافــاة: 1/ ۵2، 2۷4، ۵۶4؛3/ ۱۱۸،   =
20۳، 20۵، ۵0۱؛ ۴/ ۷2، ۸0، ۸2، ۸۸، ۹0، ۱۱4، 
۱2۱، ۱24، ۱2۵، ۱2۶، ۱2۷، ۱۷0، 24۹؛ ۶/ 42؛ 

۱۷۹ /۷
اسماعیل بن ابی اویس عبداهلل مدنی: 5/ ۳2۹

اسماعیل بن ابی بکر ُمقری یمنی: ۶/ ۶۹
کوفــی: 1۰/ 2۱۸؛  اســماعیل بــن ابــی خالــد احمســی 

2۵ /11
اسماعیل بن ابی زیاد شامی: 5/ ۳2۹، ۳۳0

اســماعیل بــن ابــی عبــداهلل بــن حّمــاد = َعْســَقالنی: 
۳۱2 /1

اسماعیل بن احمد بن حسین بیهقی: ۶/ ۹۳
اسماعیل بن احمد سمرقندی: 5/ 22

اسماعیل بن احمد شاشی عامری: ۴/ ۸۷
اسماعیل بن احمد واعظ: 1/ 4۶2

اسماعیل بن اسحاق جرجانی: 5/ ۳۳0
اسماعیل بن امّیة عبشمی اموی: ۹/ 4۹۸

کر ســلطان بــن منقــذ =  اســماعیل بــن امیــر ابــو العســا
ــو الفضــل: ۴/ 4۷2، 4۷4 امیــر اب

اسماعیل بن امّیه: 1۰/ ۱۳۵
اسماعیل بن اوسط بجلی: 5/ 4۵0

اسماعیل  بن  بالل عثمانی ِدمیاطی: 5/ ۳۳0
اسماعیل بن بلبل: 3/ ۶۵

اسماعیل بن بوری: ۴/ 4۷2
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اسماعیل بن حسن = ابو القاسم صرصری: 5/ ۱0۹
 ،۵۶4 ،2۶۱  /1 جوهــری:   = حّمــاد  بــن  اســماعیل 

۵۸  /1۰ ۹۵؛   /۷ ۵۸۹؛   ،۵۸۵
اسماعیل بن خالد: 1۰/ ۵۷

اسماعیل بن خلیفة کوفی: 3/ ۱4۵
اســماعیل بن خلیفة مالئی = ابو اســرائیل: 1/ 2۹۳، 

2۹۹ ،2۹۸ ،2۹۷
اسماعیل بن زریق بصری: 5/ ۳۳0

اسماعیل بن زکریا کوفی: 3/ ۱4۵
اسماعیل بن ساحر: ۲/ ۳۷0، ۳۹۵، 40۷

اسماعیل بن سلیمان کردی بصری: ۶/ ۱0۶
اسماعیل بن سلیمانی: ۶/ ۱0۹

اســماعیل بــن شــروس = ابــو مقــدام صنعائــی: 5/ 
۳۳0

اســماعیل بــن عّبــاس = ابــو علــی وّراق: 5/ ۱0۸؛ 1۰/ 
۱۱۵

اسماعیل بن عبد الرحمان: 3/ ۱4۵
اســماعیل بــن عبــداهلل = ابــو عبــداهلل بــن ابــی اویــس: 

۶۵ ،۶4 /۸
ابــن   = مالکــی  انصــاری  عبــداهلل  بــن  اســماعیل 

۱۵۳  /5  انماطــی: 
اسماعیل بن عبداهلل بن عّباس: ۲/ ۳۸۶

ویه =  اســماعیل بــن عبــداهلل عبدی اصفهانــی = َســّمُ
ابــو بشــر: 1/ ۱۱۱، ۱۸۳، ۵۱4، ۵۱۷؛ ۷/ 2۶۸

م حنفی: ۶/ ۸۳
ّ
اسماعیل بن عثمان ابن  معل

اســماعیل بــن علــی = ابــو ســعید رازی = ابــن  َســّمان: 
 ،۶0۹  ،4۷۱  ،4۵۹  ،2۶۷  ،20۷  ،۱۱۸  ،۵۷  /1
 /۶ 2۱۵؛   /۴ ۳0۹؛   ،۱۵2  /3 4۸۹؛   /۲ ۶2۵؛ 

۱2۷  /۹ ۳۶۸؛   ،۱۶۶  ،۱۳۵

اســماعیل بــن علــی بــن مثّنــی = واعــظ اســترآبادی: 
۳۳0 /5

اسماعیل بن علی بن نوبخت = ابو سهل: ۴/ ۵2
اسماعیل بن علی ُخزاعی: 3/ ۵۵

اسماعیل بن علی ِدعبلی: ۲/ ۵۵۶
یــه اســدی = ابــو بشــر بن ابراهیــم: 1/ 

َ
اســماعیل بــن ُعل

۱۵۵
اســماعیل بــن عمــر = ابن کثیر = ابــو الفــداء: 1/ 2۳2، 
۳۹۹، 4۶۷؛ 4۹۵، ۵0۳؛ ۲/ ۶2، ۹۱، 20۷، 424؛ 
 ،24۹  ،2۱۱  ،۱۹۸  ،۱۹۷  ،۱۸۷  ،۱۶2  ،۱۵4  /3
 ،۳0۷  ،2۹۳  ،2۹0  ،2۸۷  ،2۸۱  ،2۷۶  ،2۶2
 ،۳۶۳ ،۳۵۸ ،۳۳2 ،۳۳۱ ،۳۳0 ،۳2۷ ،۳۱4
 ،4۱۶  ،۳۷4  ،۳۷۳  ،۳۷2  ،۳۷۱  ،۳۷0  ،۳۶۹
 ،۱44  ،۶۱  /۴ ۶0۸؛   ،۵۹۶  ،۵۶4  ،۵۶۱  ،۵4۸
۱۵۸، ۳4۸، ۵22؛ ۶/ 20۷؛ ۷/ ۱0۳، ۱04، ۱0۷، 
 ،۳۱۳ ،240 ،22۷ ،22۶ ،224 ،202 ،۱۳2 ،۱۳۱
 ،4۸0  ،4۶۶  ،۳۹۸  ،۳۸۷  ،۳۵4  ،۳2۳  ،۳2۱
۵۱۹، ۵2۸، ۵2۹، ۵۳۳؛ ۸/ ۱0۱، 2۵۶، ۳۶۷، 
 ،۱4۵ ،۱42 ،۱۳۳ ،۶۸ ۳۹۷، ۳۹۸، 4۳۱؛ ۹/ 

۳۸۹ ،۳2۵ ،2۵۶ ،۱4۶
اســماعیل بــن عمــرو َبَجلــی: 1/ ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷؛ 

۳۱۳  /3
اســماعیل بــن قاســم بــن عیــذون = قالــی: 1/ 42۳؛ 

2۸۶ /۶
اسماعیل بن کشیط / َنشیط: 1/ ۱۱۹، ۱۳0

اســماعیل بــن محّمــد = ســّید ِحمَیــری = ابــو هاشــم/
ابــو عامــر: 1/ ۳۳۵، 424، ۵42، ۵۶2؛ ۲/ 2۷۷، 
 ،۳۷0،۳۷4  ،۳۵۸  ،۳۵4  ،۳۵۳  ،۳4۱  ،۳40
 ،40۵  ،40۱  ،۳۹۵  ،۳۸۹  ،۳۸۱  ،۳۸0  ،۳۷۷
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40۸، 40۹، 4۱0، 4۱۸، 2۷۳؛ 3/ ۱۱۷؛ ۴/ 24۹، 
44۹، ۵۳۹؛ ۶/ 42، 4۷

ــی  ــن عبدالهــادی = َعجلون ــد ب ــن محّم اســماعیل ب
 ،۱۱4  /۶ ۱44؛   /5 2۷۸؛   ،2۶2  /3 جّراحــی: 
۱۳۸، ۱۳۹؛ ۷/ ۱2۳، ۱2۷، ۱۵۶، 2۸۳، ۳4۶، 

۱۵۶ ،۱2۶  /11 44۸؛   /۹ ۳4۷، ۳4۹، 42۹؛ 
اســماعیل بــن محّمــد بــن فضــل قرشــی اصفهانــی: 

۱42 /5
اسماعیل بن محّمد بن مسلمه: 5/ ۳۳0

هــارون  ابــو   = یوســف  بــن  محّمــد  بــن  اســماعیل 
۳۳0  /5 فلســطینی: 

اسماعیل بن محّمد حافظ: 11/ 2۵۵
اسماعیل بن محّمد حضرمی: 5/ 42

اسماعیل بن محّمد صّفار: 1/ ۳0۹
اســماعیل بــن مســلم ســکونی یشــکری = اســماعیل 

بــن ابــی زیادشــامی: 5/ ۳۳0
اسماعیل بن مقری یمنی: 5/ ۱۷۳

اســماعیل بــن یحیــی بــن اســماعیل = مزنــی: ۶/ 
۳۵۱  ،2۸4  ،2۸۳  ،2۵۵  /۸ 24۵؛   ،2۳۸  ،۱۸۱

اسماعیل بن یحیی بن بحر َازدی: ۸/ 24۸، 24۹
اسماعیل بن یحیی بن زکریا = ابو احمد: ۲/ ۱۷۹

اســماعیل بــن یحیــی بــن ُعَبیــداهلل تیمــی: 5/ ۳۳۱؛ 
4۹۹ ،4۹۸ ،4۹۷ /۹

اسماعیل بن یحیی شیبانی شعیری: 5/ ۳۳۱
اسماعیل بن یعقوب تیمی: 5/ 22۵

اسماعیل بن یوسف: 5/ ۳0۱
اسماعیل حضرمی: 11/ ۸، 2۷۵؛ 2۷۶، 2۷۷

اسماعیل شیرازی: ۶/ 4۹
اسماعیل ِفِدشکوهی َفَسوی: 11/ ۵40

اسماعیل قاضی: 3/ ۳۱۸؛ 5/ ۱40؛ ۷/ 44۹
 /۸ ۵۱؛   /۷ ۵۳۷؛   /۶ 20۷؛   /۴ اســماعیل؟ع؟: 

۳۵۸  /11 4۶0؛   ،۳۷۱
اسود بن ابی البختری: ۲/ ۱2۳

اسود بن َسِریع: ۸/ ۷۳
اسود بن َطْهمان ُخزاعی: ۲/ ۵۵4

اســود بــن عامــر شــاذان شــامی = ابو عبد الرحمــان: 1/ 
۵۳0 ،2۹۷ ،۱۶2

اسود بن عیسی بن اسماء تمیمی: ۹/ ۵۶0
لــب بــن اســد بــن عبدالعــّزی = ابــو زمعه:  اســود بــن ُمّطَ

4۳۵ /1
اســود بــن یزید/زیــد نخعــی: 5/ 4۸؛ ۶/ 2۷۳، ۳0۱، 
 /1۰ 2۳۶؛   ،۶2  /۹ ۳2۸؛   /۸ 20۶؛   /۷ 4۸۱؛ 

۳۱۹  ،2۶۶
اسود بن یعفر: ۶/ ۳۷۱

اسود تجیبی: 11/ ۸0
اسود حسن غندجانی: ۲/ ۵۱4

اسود َعنسی متنّبی: 11/ ۱۷۵
اسید بن ثعلبة انصاری: ۹/ ۵۵۸

ک اوســی: ۷/ 200، 2۱2،  اســید بــن حضیــر بــن ســما
۳۷۹، ۳۸0؛ 11/ ۱۷۳، ۱۷4

ــو محّمــد جّمــال: 5/  اســید بــن زیــد بــن نجیــح = اب
۳۳۱

اسید ساعدی: ۹/ 2۶0، 42۵
اسیرة بن ابی خارجه = ابو سلیط: ۷/ ۳۸۶

آسیه: 5/ 2۷۹
اشرس بن  َحّسان: 11/ 4۱

اشرف بن اغر = تاج العلی حسینی: ۲/ ۳2۹
اشرف موسی بن عادل: 5/ ۱2۷
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اشرف علی: 3/ ۱۶
اشعب بن حنین: ۹/ ۳۷۷، ۳۷۸

اشــعث بــن ســعید بصــری = ابــو ربیــع ســّمان: 5/ 
۳۳۱

یثی: ۷/ 24۹
َ
َاصَبغ بن حرملة ل

َاصَبغ بن خلیل ُقرُطبی مالکی: 5/ ۳۳۱
َاصَبــغ بــن ُنباتــة تمیمــی کوفــی: 1/ ۹، ۵2، ۵۳، ۷۳، 
 ،۳4۷  ،2۹۵  ،2۹4  ،۱2۶  ،۱2۳  ،۱0۵  ،۹۹  ،۷4
۳4۸، 4۸۹؛ ۲/ 4۷۱، 4۹2؛ 3/ 2۹۱؛ ۴/ 2۷0؛ 

5/ ۱۹؛ ۷/ ۵۵۵؛ 11/ ۳۳۱، ۳۳2
اصــرم بــن حوشــب = ابــو هاشــم: 5/ ۳۳2، 4۶۹؛ 1۰/ 

۱22
اصعــر بــن قیــس بــن حــارث حارثــی: ۸/ 4۱۷؛ ۹/ ۶، 

2۶۳ ،۸۳
آصف برخیا: ۴/ ۵۶0؛ 5/ ۳2، ۳۳

اصــّم = محّمــد بــن یعقــوب امــوی = ابــو العّبــاس: ۶/ 
40، 4۳، 4۷، ۹۱؛ ۷/ 4۵0، 4۵۳؛ 11/ ۱2۵، ۱۷۱

اعشی بن ثعلبه: ۶/ 4۶۶
کوفــی = ســلیمان بــن مهــران: 1/ ۷۷، ۸۳،  اعمــش 
 /۲ ۱04، ۱۳2، ۱۵۷، ۳0۳، ۳۱۹، ۳۷2، 4۵۹؛ 

۳۶۱، 4۱2، 42۵؛ 3/ ۱4۶؛ 1۰/ 2۱۹
اعور شّنی بشر بن منقذ = ابو منقذ: ۹/ 24۷

اعور کلبی: ۲/ ۳00، ۳0۳، ۵۶4؛ 3/ ۱22؛ ۷/ 4۱۵
اعین بن ضبیعة َحْنَظلی: ۹/ ۵۶0

ــن عیســی بیــگ: ۴/  ــی = عبــداهلل ب افنــدی اصفهان
۱۵2، ۱۵۸؛ ۶/ 2۱، ۶۶، ۶۷، ۵۳۹

اقرع بن حابس مجاشعی: ۷/ ۳۱۹
ــن حمــزه: ۴/ ۵۳۷،  ــن علــی ب ــد ب اقساســی = محّم

۵40؛ 5/ ۱۹، 2۱، 22، 24، ۳2

اکمل الدین محّمد بن محمود حنفی: ۶/ ۳2۹
الیاس نبی؟ع؟: 1/ ۶4؛ 11/ ۷، 2۱4

اّم  ابان )دختر عثمان(: ۶/ 2۳۷؛ ۸/ ۳۹۸، 40۱
اّم ابیهــا )دختــر عبــداهلل بــن جعفــر بــن ابــی طالــب(: 

404 /۸
 ،۳2۶ بــن حصــن(: ۹/  البنیــن )دختــر عیینــة  اّم  

۳2۹  ،۳2۸  ،۳2۷
اّم الخیر بنت حریش: 3/ 40؛ ۹/ ۵۶۸

اّم  َایَمن: ۲/ 4۵، 40۳، 4۱۷، 4۱۸؛ 3/ ۱۸۶، ۳۳۵؛ 
۶/ 244، ۵2۳؛ ۷/ 2۷۳، ۳۷۶؛ ۸/ ۳۶۸؛ ۹/ 

۵4۳
اّم  بکر )دختر مسور(: ۸/ 400؛ 11/ ۳0

اّم  تمیم )همسر مالک بن نویره(: ۷/ 224
اّم  جمیــل )دختــر افقــم(: ۶/ 200، 20۳، 204، 20۵، 

20۸ ،20۶
اّم  جمیل )دختر خّطاب(: ۷/ 4۶۳

اّم  حبیبــه )اّم المؤمنیــن(: ۹/ 2۹۱، ۳۱۱، ۳۱۸، ۳2۱، 
۳۵۸، 42۶؛ 1۰/ ۳۳۷، ۳۳۸، 4۱۵؛ 11/ ۱۳۳، 

۱4۱ ،۱۳۸
اّم  حرمله )بنت عبداالسود(: ۷/ 44۶

اّم  ذر )همسر ابوذر(: ۸/ ۵۱2
َمه )ام المومنیــن(: 1/ ۵۵، 2۷0، ۵0۵، ۵۱۹، 

َ
اّم  َســل

 ،۱۸۱  ،۱۷۵  ،4۵  ،42  /3 ۶۳۵؛   ،۵۵۷  ،۵4۷
 ،2۸۶  ،2۸۱  ،2۷۳  ،2۷2  ،2۷0  ،2۶۹  ،۱۸2
2۹4، ۳04؛ 5/ ۵۶۸؛ ۶/ 42۶، ۷/ 44۱، 44۶؛ 
 ،۳4  /۹ ۳۳0؛   ،۳2۹  ،۳2۶  ،2۵۸  ،۱4۳  /۸
 ،۳۹۸ ،۷۵  /1۰ ۳۸، ۱۳2، ۱40، ۵۳۳، ۵۳4؛ 

4۹ ،42  /11 ۳۹۹، 40۱، ۵۶۷؛ 
اّم  سلمه )دختر ابو امیه(: ۹/ ۱۳۹
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اّم  شمله: ۷/ 22۵
اّم  طلق: 5/ 4۷

اّم  عاصم لیال: ۹/ ۵۳۷
اّم  عبداهلل )دختر ابو خیثمه(: ۶/ ۳0۵

 /۷ 2۳۶؛   /۶ 44۶؛   /۲ ابوبکــر(:  )خواهــر  فــروه  اّم  
۱۳2  /۸ 24۸؛ 

ام فّضل )مادر ابن عّباس(: ۶/ 4۵۱
اّم  کلثــوم )دختــر رســول اهلل صلــوات اهلل علیــه(: ۶/ 
2۹، ۱42، ۱۹۸، ۱۹۹، 204، 4۷۹؛ ۷/ ۳0۷؛۸/ 
۷، 22۹، ۳۵۹، ۳۶2، ۳۶۳؛ ۹/ ۳۹۳، 4۳۵، 

۵0۷، ۵4۷، ۵۶۹، ۵۷2؛ 1۰/ 42
اّم  کلثوم دختر امام کاظم؟امهع؟: 1/ ۳40

اّم  کلثوم دختر عقبة بن ابی ُمَعیط: ۹/ 22۱
اّم  معبد ُخزاعیه: ۲/ ۳۷، ۳۸

اّم  هانی دختر ابو طالب؟امهع؟: 1/ ۵۶؛ ۸/ 4۶4
امــام الحرمیــن ُجَوینــی = عبدالملــک بن عبــداهلل بن 
یوســف: 1/ 2۸0؛ 5/ ۱2۱؛۶/ 4۸۵؛ ۷/ ۶، 200؛ 

4۸ /1۰
ــادق؟امهع؟: 1/ ۳۱، ۷2،  ــد الص ــن محّم ــر ب ــام جعف ام
 ،40۶ ،404 ،40۱ ،400 ،۳۸0 ،۳۹۷ ،۳۷۳ ،۱۱۶
 ،4۷۹  ،4۷۷  ،4۷۶  ،4۷۵  ،4۷4  ،4۷2  ،4۱۱
4۸۱، 4۹0؛ ۲/ ۱۹، ۳0، 4۹، ۵۱، ۵۷، 2۸۸2۹۶، 
 ،۳40 ،۳۳۸ ،۳۳۷ ،۳۱2 ،۳0۷ ،۳0 ،۳0۶ ،2۹۷
 ،۳۷2 ،۳۷۱ ،۳۶۶ ،۳۶0 ،۳۵۹ ،۳۵۸ ،۳۵4
 ،۳۸0 ،۳۷۹ ،۳۷۸ ،۳۷۷ ،۳۷۶ ،۳۷۵ ،۳۷4
 ،44۶ ،444 ،40۸ ،۳۸4 ،۳۸۳ ،۳۸2 ،۳۸۱
44۷، 44۹، 4۷2، ۵2۱، ۵۳۳؛ 3/ 40۵، 4۵0، 
 ،4۳۷  ،20۷  ،20۵  ،۱۵۳  ،۱۱0  ،۶۷  /۴ 4۷۶؛ 
4۳۸؛ ۶/ ۳0، ۳۳۷، ۳4۹؛ ۷/ ۹، ۵2، ۳2۶، 

 ،۵۶0  ،۵۵۹  ،۵۵۸  ،۵۵۱  ،۵4۹  ،۵44  ،4۱4
۵۶2، ۵۶۳؛ ۸/ 2۳۷

 ،242  /1 العســکری؟امهع؟:  علــی  بــن  حســن  امــام 
4۷۸؛ ۷/ ۳۳، ۹۱، ۱۱۷، ۵۶۵؛ ۲/ ۳۸4، ۵۳۹؛ 

3/ ۵4، 22۵، 22۶؛ ۴/ ۱۱0، ۵۵۹
امــام حســن بــن علی بن ابــی طالــب؟مهع؟: 1/ ۹، ۷2، 
2۷0، ۳40، ۳۵۵، ۵42؛ ۲/ ۷، ۹۱، ۱22، ۱2۳، 
 ،۱۷4  ،۱۶۹  ،۱۶۶  ،۱۵۶  ،۱4۱  ،۱40  ،۱2۹  ،۱2۸
 ،۳0۶  ،2۱0  ،20۹  ،20۸  ،20۷  ،۱۹۵  ،۱۹۳  ،۱۹2
 ،404 ،40۳ ،402 ،40۱ ،۳۸4 ،۳4۱ ،۳۳4 ،۳۱۱
 ،4۷2  ،4۶۹  ،4۶۷  ،4۶۶  ،4۱۸  ،4۱۷  ،4۱۳
4۷۵، 4۷۷، 4۸۸، 4۸۹؛ ۴/ ۱۳۵؛ ۷/ ۱۷2، 
۱۷4، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، 2۷۹، 2۸۱؛ ۸/ 
 ،424 ،4۱4 ،40۸ ،404 ،402 ،۱۹۹ ،۱۹۳ ،۱4۸
 ،۳۷۶  ،۳۷2  ،۳۶۳  /۹ 4۶۵؛   ،4۶4  ،4۶2

4۸0  ،4۷۸
امــام حســین بــن علــی بــن ابــی طالــب؟مهع؟: 1/ ۹، 
۷۳، 2۷0، ۳4۱، ۵۱۹، ۶۱۹؛ ۲/ ۳۹، ۷۱، 2۹۷، 
 ،۳۶0  ،۳۵۹  ،۳4۱  ،۳۳4  ،۳۱۱  ،۳0۶  ،۳0۵
 ،4۱۳ ،404 ،40۳ ،402 ،40۱ ،۳۸4 ،۳۸0 ،۳۷2
 ،4۷2  ،4۶۹  ،4۶۶  ،4۵4  ،44۶  ،4۱۸  ،4۱۷
 ،4۹۸ ،4۹۷ ،4۹۶ ،4۹۵ ،4۸۸ ،4۷۷ ،4۷۵
 ،۵۶۸ ،۵44 ،۵42 ،۵۳۶ ،۵۳4 ،۵24 ،۵2۳
 ،۵۳۶  ،۵۸2،۵۳4  ،۵۸۱  ،۵۸0  ،۵۷۹  ،۵۷۸
۵42، ۵44، ۵۷۶؛ 3/ ۱۱۳، ۱۱۸؛ ۴/ ۵۵، ۹۶، 
 ،۱۸2 ،۱۶۵ ،۱۵۳ ،۱۵2 ،۱4۳ ،۱۱۱ ،۹۹ ،۹۸ ،۹۷
 ،۳0۸ ،24۶ ،24۵ ،242 ،24۱ ،2۳۹ ،2۳۱ ،20۶
 ،۵۶4  ،۵۵۹  ،۵4۶  ،۵4۵  ،۵۳۵  ،4۷۹  ،۳۱۳
 ،۸۵  ،۹4  ،۹2  ،2۹  ،2۸  ،2۷  /۶ ۵۷۱؛   ،۵۷0
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 ،۵۳۶ ،4۶۶ ،4۶۳ ،۳۵۷ ،24۹ ،۱۵2 ،۱۱2 ،۸۷
 ،۵۵۷  ،۵۵۱  ،۵4۹  ،۵4۸  ،۵4۳  ،۵42  ،۵4۱
۵۵۸، ۵۶۶، ۵۷2، ۵۷۳، ۵۷۹، ۵۸0، ۵۸2؛ 
 ،402  ،۱4۸  /۸ ۵۵۷؛   ،۵۵۳  ،2۸۱  ،۳۹  /۷

۵4۸ ،۵4۷ ،4۶۵ ،4۶4 ،4۶2 ،404
امــام علــی بــن الحســین زیــن العابدیــن؟امهع؟: 1/ ۶۱، 
 ،۳0۷  ،۳0۶  ،۸۱  /۲ ۶۶4؛   ،۳۷۶  ،۳۵۱  ،۳40
 ،4۶۸  ،444  ،۳۸4  ،۳۸0  ،۳۷۹  ،۳24  ،۳۱0
۵2۱، ۵22، ۵۳4، ۵۳۶، ۵42، ۵44، ۵۷۶؛ 3/ 
4۷2؛ ۴/ ۱۱0، ۱۱۱، 22۹، 4۸۳، ۵۵۹، ۵۶4؛ ۶/ 

۵۶۷ ،۵۵۱
امــام علــی بن محّمــد الهــادی؟امهع؟: ۲/ ۳۸4، ۵۶۵؛ 

3/ ۹۶، ۹۷، ۱۶۳، 22۵، 22۶؛ ۷/ ۳۳، ۹۱
 ،۷۳  ،۷2  /1 الرضــا؟امهع؟:  موســی  بــن  علــی  امــام 
4۷۸، 4۸۱؛ ۲/ ۱۵0، ۵40، ۵4۶، ۵4۷، ۵4۸، 
۵۵۶، ۵۵۷؛ 3/ 40۳، 404، 40۹، 44۱؛ ۴/ ۱۱۱، 

2۹۹؛ ۷/ ۵4۵، ۵۶۵
امــام محّمــد بــن علــی الجــواد؟امهع؟: ۲/ ۱۹، ۳۸4، 
444، 4۵0، ۵۱4، ۵۶۵؛ 3/ 4۱۵، 42۱، ۶۱0؛ ۴/ 

20۵، 440، 44۱؛ ۷/ ۳۳، ۹2
امــام حّجــت بــن الحســن العســکری؟امهع؟: 1/ ۳۶۸؛ 
 ،444  ،۳۸۱  ،۳۷۷  ،۳۷۶  ،۳۷4  ،۳۱۱  /۲
 /۶ ۵۳۵؛   ،۳۵۱  ،۳2۵  ،20۵  ،۱۱0  /۴ ۵۳۹؛ 

۸۱  ،۳0  /۷ ۵۵۳؛ 
۷2؛ ۲/  الکاظــم؟امهع؟: 1/  بــن جعفــر  امــام موســی 
۳0۹، ۳۱۱، ۳۶۶، 444، ۵۶۵؛ ۴/ ۳2، ۵۸، ۱۱0، 
 ،۱۷۹ ،۹2  /۷ ۳0۸، 4۳۸، 440، 44۱، ۵۵۹؛ 

۵۶4
اماناة بن قیس بن شیبان کندی: ۷/ 402

امد بن ابد حضرمی: ۷/ 402
امــرؤ القیــس بــن حجــر: ۲/ 44، 24۷، ۳۶۷؛ 3/ 

4۶۶  /۶ ۱4۷؛   /۴ ۵۹۶؛   ،۳۸2
آمنة رملیه: 11/ 2۱۳

آمنه دختر شرید: 11/ ۸۱
آمنــه دختــر وهــب: ۲/ ۳۱؛ ۷/ 4۸، 4۹۳، 4۹۷، 

۵۸۳  ،۵۶2  ،۵۵2  ،۵۵۱  ،۵۵0  ،۵4۹  ،۵4۱
ت: ۲/ 4۱

ْ
امّیة بن ابی َصل

امّیة بن خلف: ۲/ ۱۹۳؛ ۸/ 420
ت: ۸/ ۸۸

ْ
امّیة بن َصل

ــاف: ۲/ ۱۹۳؛ 3/  ــن عبدمن ــمس ب ــن عبدش ــة ب امّی
۳4۷؛  ۳۳4؛۹/   /۸ 402؛   /۷ ۵۳؛   /۴ ۳۷۹؛ 

۵۵۹ ،۵۱۶ ،44۱ ،2۶4 ،2۶۳ ،2۳۱ ،۳۶  /1۰
کر  امیــر ابــو الفضــل = اســماعیل بــن امیــر ابــو العســا

بــن منقــذ: ۴/ 4۷2، 4۷4 ســلطان 
امیر ابو طاهر: ۴/ ۶۳

امیر ابو هیجاء ِاربلی: ۴/ ۶4
امیر حرفوش ُخزاعی: 11/ 4۱۸

امیر حسام الدین: ۴/ ۶۳
ــی  ــد طباطبای ــن میرمحّم ــم ب ــراج الدین قاس ــر س امی

قهپانــی: 11/ ۳۸2
امیر سید احمد عاملی: 11/ ۳2۸

امیــر ســید فخرالدیــن عبــداهلل بــن یحیــی بــن محّمد: 
4۶۳ /11

امیر شرف الدین حسین: 11/ ۳۷۹
امیر شمس الدین محّمد گیالنی: 11/ ۳۸4، ۳۹4

امیر عبد الرحمان کخیا: ۴/ 4۹۸
امیــر عّزالدیــن = محّمــد بــن اســماعیل بــن صــالح 
 ،4۱4  ،2۶0  ،۸۵  /1 حســینی:  َصنعانــی   =
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4۷0، ۵۱0، ۵۷2؛ ۶/ ۱0۷، ۱۱۱، ۵04، ۵۱۵؛ ۹/ 
2۹۹ 4۷0؛11/ 

امیر فضل اهلل دستغیب: 11/ ۳2۸
امیر محّمد صالح ِترِمذی: ۶/ 4۱

امیر محّمد یمنی: 1/ ۶4۷
محّمدصالــح  امیــر  بــن  محّمدحســین  امیــر 

۵0۷  /11 خاتون آبــادی: 
امیر محّمدصالح بن عبدالواسع: 11/ ۳2۹

امیر مختار مصّبحی: ۴/ ۱۸0
امیر مرجان: 11/ 2۸۷

امیر موسک بن مجلی: ۴/ ۶۳
امیــر نصیرالدیــن حســین بــن ابراهیــم بــن ســالم: 11/ 

۵0۵ ،4۷4
امیل درمنگام: 3/ 2۸، ۳2، ۵0

امیمه مادر ابو هریره: ۶/ 402
امیــن عّباســی = محّمــد بــن رشــید: ۲/ ۵۷0، ۵۷۱؛ 

440 /۴
امین الدیــن علــی بــن عثمــان بــن علــی بــن ســلیمان 

ِاربلــی شــاعر صوفــی: ۶/ ۶۸
انس بن سالم خوالنی: 3/ ۵۵۹

انس بن سیرین: 11/ ۵۷
انس بن عمرو: 3/ 2۹۳

ــزه: 1/  ــو حم ــی = اب ــاری خزرج ــک انص ــن مال ــس ب ان
 ،۳۱۶ ،۳۱۵ ،2۸۸ ،2۷0 ،20۵ ،۱۵0 ،۱۳۶ ،۵۶
 ،۳۳۳  ،۳۳2  ،۳۳۱  ،۳۳0  ،۳2۹  ،۳20  ،۳۱۷
 ،۵۱۳  ،۵۱۱  ،4۹۷  ،4۶0  ،۳۳۶  ،۳۳۵  ،۳۳4
 ،۳۵  /3 ۱۵۸؛   /۲ ۶۵۹؛   ،۶42  ،۵22  ،۵۱۸
 ،۳۱۵ ،24۸ ،24۵ ،244 ،240 ،۱۸۸ ،۱۷۷ ،40
۳4۱، ۵۷۱؛ ۴/ 2۱۸، 4۵۹؛ 5/ ۱۸، ۶۸، ۱۵۳، 

۵4۵؛   ،۵۱۷  ،۳4۸  ،۳۱4  ،24۹  ،24۸  ،۱۵۵
 ،42۱ ،4۱۹ ،4۱۱ ،2۷۱ ،200 ،۱۸0 ،۱4۳ ،۱۱0 /۶
۵۱0، ۵۶۵؛ ۷/ 20، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۸،۱۳۹، ۱40، 
 ،۳۵0 ،۳۳۱ ،۳۱0 ،۳0۷ ،2۸۳ ،2۵4 ،۱۷۵ ،۱۶۱
 ،4۱4  ،4۱2  ،40۱  ،۳۷0  ،۳۵۶  ،۳۵۳  ،۳۵2
 ،4۵۳  ،4۵۱  ،44۸  ،42۹  ،4۳۱  ،42۷  ،42۵
۵24؛ ۸/ 4۹، ۷۳، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱42، ۱۵۹، 
 ،۳۵۹  ،2۸۹  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۵4  ،۱۸۳  ،۱۸2
42۹، ۵40؛ 4۳/۹، ۷۷، 2۱0، ۳۹2، 400، 424، 
42۶، 440، 44۳، 4۷۳، 4۹۳، ۵۸۹؛ 1۰/ ۱۸، 
 ،۱۹۹ ،۱۵۶ ،۱42 ،۱40 ،۱۱۷ ،۱۱۳ ،۱۱2 ،۱0۳ ،۳۷
 /11 444؛   ،4۱۶  ،۳۱۹  ،۳۱۱  ،۳۱0  ،۳0۵  ،2۹0
 ،۱۷4 ،۱۷۳ ،۱۶۹ ،۱۵۶ ،۱۳۸ ،۱2۹ ،۱2۸ ،۱2۷

2۳۱  ،۱۸4
انــس بــن مــدرک = ابــو ســفیان خثعمــی: ۷/ 402؛ ۹/ 

۵۶0
انس بن نضر: 5/ 24۳؛ ۹/ ۳۹0

انسه غالم رسول خدا؟ص؟: ۷/ ۳۸۳
انصــاری َحَرســتانی )خزســتانی( = عبدالّصمــد بــن 
ــو القاســم: 1/ ۳02،  ــی الفضــل = اب ــن اب ــد ب محّم

4۶۵
 انورحسین هندی: ۲/ ۳4۳

انوشیروان: ۶/ ۶0
انیس بن قتاده: 5/ 242

انیسه بنت عدی: 5/ ۱۱۶
اهاب بن همام بن صعصعة مجاشعی: ۹/ 24۷

اهلی شیرازی: ۶/ 4۷
اوزاعــی: 3/ ۱۳2؛ 5/ 4۳۳؛ ۶/ ۱2۵، 2۱۱، 2۶۸، 
۳2۶، 4۳۹، 4۶۶؛ ۷/ ۱۸2، ۳2۷، ۳2۸؛ ۸/ 
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۳۱۱، ۳۳۷؛ ۹/ ۵20؛ 1۰/ ۳۱۵، 424؛ 11/ ۱۵۷
اوس بن ارقم: 5/ 24۳

 اوس بــن ثابــت خزرجــی: 5/ 24۳؛ ۷/ ۳۸۱؛ ۹/ 
۱۶۳  /1۰ 4۹4؛ 

اوس بن حارثة طائی: ۷/ 402
اوس بن حجر: ۶/ 4۶۶؛ ۷/ ۳۸4

اوس بن عّباد خزرجی: ۷/ ۳۸۱
 اوالد حسن بن محّمدحسن هندی: ۴/ 2۸0

ِایاس بن اوس: 5/ 242
ِایاس بن ُبَکیر: ۷/ ۳۸2

ِایاس بن عامر: ۸/ ۳۳۸، ۳۳۹
ِایــاس بــن عبــداهلل بــن عبــد یالیــل = فجــاءۀ ســلمی: 

۷/ ۶، 220، 22۱، 222، 242، 24۳؛ ۹/ ۵۹2
ِایاس بن عدی: 5/ 24۳

ِایــاس بــن معاویــة بــن قــّرة ُمَزنــی بصــری: ۲/ ۳۹4، 
۵۵0  /11 ۵۱2؛ 

یر: 1/ ۱2۷
َ

ِایاس بن ُنذ
ــد  ــی َعُض ــد = قاض ــن احم ــن ب ــد الرحم ــی = عب ایج
ــن: 1/ ۵۵، 2۳۱، ۵2۶، ۵۳۱، ۵۸۳، ۵۸۷،  الدی
۶0۹؛۲/ ۷۹، ۹۶، 4۷۵؛ 3/ 4۱، 4۳، ۱۵0، ۱۷2، 
 ،۱۹۸  ،۱۹۶  ،۶  /۷ ۵۷۷؛   ،۵۳0  ،2۸۳  ،24۶

222، 2۸۶، 2۹۵، ۳۳۶؛ ۹/ ۵۸۱
ایلیا ابو ماضی: ۶/ ۵۶

َایَمن بن  اّم  ایمن بن ُعَبید: ۶/ 2۷2، ۵۳2
َایَمن بن نابل: 1/ ۱۱۳
َایَمن ُحْبشی: 1/ ۱۶۵

اّیوب بن سّیار زهری مدنی: 5/ ۳۳2
اّیوب بن مدرک حنفی: 5/ ۳۳2، 44۵

اّیوب بن نعمان: ۶/ ۳۶2

اّیوب سختیانی: ۶/ 2۳۷؛ ۸/ ۳2۵؛ 11/ ۱۹۶، ۱۹۷
اّیوب؟ع؟: ۶/ ۶۳، ۵۶۳؛ ۷/ ۳4

باِخــرزی = علــی بــن حســن بــن علــی: 1/ 4۵0؛ ۴/ 
۵4۵  /11 ۷۹، 2۹۷، ۳4۶؛ 

باِذ ُکردی: ۴/ ۶۱
باذام ابو صالح: 5/ ۳۳2

باغنــدی واســطی = محّمــد بــن محّمــد = ابوبکــر: 3/ 
۵۵۹؛5/ 404؛ ۶/ ۹۱؛ ۷/ ۱۶۱

 محّمدحسین مّکی: 11/ ۵0۷
ّ

باقر بن مال
باقــر نــّواب بن محّمد بــن محّمد الهیجی اصفهانی: 

2۷۸ /۴
باقطانی: 3/ ۹۳

باقالنــی = محّمــد بــن طّیــب = ابوبکــر: 1/ ۳۸، 202؛ 
5/ ۱۱۹؛ ۶/ ۱۹۳؛ ۷/ ۶، ۱0۹، ۱۱۱، ۱4۹، ۱۸۳، 
 /۸ ۳۳۱؛   ،۳2۱  ،2۶2  ،2۱۳  ،20۳  ،۱۹۳  ،۱۹0
44۸؛ ۹/ ۱4۸، ۱4۹، ۱۸۶، 2۸۹؛ 1۰/ 2۳، 2۵، 

۵20 ،۱۶۸
ابــو   = فضــل  بــن  احمــد   = شــافعی  مّکــی  کثیــر  با
 /۶ ۵۶، ۱0۳، ۳0۹، ۶2۵، ۶4۷؛   /1 العّبــاس: 

4۷0  /۹ ۳۳۸؛   /۷ ۵0۵؛   ،۵04  ،۱04
ببّکار بن علی ریاحی: ۴/ ۳۳۳

بجیر بن ُزَهیر بن ابی سلمی: ۲/ 4۱
ُبْحُتــری = ولیــد بــن ُعَبیــد = ابــو عبــاده: 1/ ۱۸۷؛ ۲/ 
 /3 ۵۸4؛   ،۵۶۱  ،۵۱۶  ،۵۱۱  ،۵۱0  ،۵0۹  ،2۸۷

۸۶، ۸۸، ۵۶۱؛ ۴/ 2۹2، 2۹4
بحر العلوم = سید جعفر: ۶/ ۷2
بحر العلوم = سید حسن: ۶/ ۵2

بحــر العلــوم = ســید محّمدصــادق: ۴/ 4۶۸؛ ۷/ 
۵۷۵
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بحــر العلــوم = ســید محّمدمهــدی: ۲/ ۵2؛ 3/ ۱۱۶؛ 
۴/ ۱۹۸، ۵۷2؛ ۶/ 4۵

بحر بن نصر خوالنی: ۲/ ۱۷۹؛ ۷/ 4۵۳
بحرانی = هاشــم بن ســلیمان حســینی: ۲/ ۷۸؛ ۴/ 

۵۷4؛ ۶/ 44؛ ۷/ ۵۵4، ۵۵۹
بحیــرای راهــب: ۷/ ۹، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۱، ۳۹2، 
 ،4۹2  ،4۹۱  ،4۸۹  ،400  ،۳۹۸  ،۳۹۷  ،۳۹۳

4۹۵  ،4۹4  ،4۹۳
ــه: ۴/ ۵۶،  ــو منصــور = عّزالّدول ــه = اب ــن بوی بختیــار ب

۱۵۶ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۶
بخش علی یزدی حائری: ۲/ ۳4۳

َبَدخشانی/َبَدخشــی = محمــد بــن رســتم: 1/ ۵۶، 
 ،۱۱۳  ،۱۱2  ،۱۱۱  ،۹۸  ،۹۵  ،۸۷  ،۷۳  ،۶۷  ،۶4
 ،۳۷۸ ،۳۷4 ،۳0۷ ،2۵۷ ،۱22 ،۱20 ،۱۱۷ ،۱۱۵
۸۳؛   /۲ ۶0۹؛   ،۵22  ،۵۱۳  ،4۷0  ،40۱  ،۳۹۳
 ،۳0۹ ،۳0۸ ،۳0۷ ،۳0۳ ،2۷۵ ،2۶۷ ،2۱۶ /3
۳۱0، ۳۱۳، ۳2۱، ۳2۷، ۳2۸؛ ۶/ 4۱، ۱0۶، ۱۱2، 

۵04، ۵۱۵؛ ۹/ 4۷0
بــدر الدیــن = محمــود بــن احمــد = عینــی حنفــی: 1/ 
2۳۹، ۳۷۳، ۵۹۵؛ 3/ 20۶، ۳0۷، ۳۱۳، ۳۱۷، 
 ،۱4۵  ،۱۳۶  ،۱22  ،۹۸  /۶ ۵۳0؛   ،4۱۵  ،۳2۶
 ،۳0۷ ،2۹۱ ،2۸0 ،2۶۸ ،2۶۷ ،2۶۳ ،۱۵0 ،۱4۸
 ،4۹۸  ،4۹۵  ،۳۸۷  ،۳2۳  ،۳22  ،۳20  ،۳۱۶
 ،۱۷0  ،۱۳۹  ،۱۳۸  ،۱۳۶  /۷ ۵۱۱؛   ،۵0۵  ،۵04
 ،24۶  ،20۳  ،20۱  ،۱۵۸  ،۱2۸  ،۱20  /۸ 4۸۹؛ 

۱2۶  /11 24۷، ۳22، ۳۶۱، 4۶۳؛ 
بدر بن حسنویه )ناصرالّدوله(: ۴/ ۱۶۵

بدر بن َهیَثم کوفی قاضی: 5/ ۱0۸
بدر دمامینی: ۸/ 2۳۷

نصاری: 11/ ۳۷۷
َ
 بدرالدین بن احمد عاملی أ

بدرالدین بن جماعه: 3/ 2۷۸؛ 5/ ۱۳۱
بدر الدیــن بــن حبیــب = حســن بــن زین الدیــن عمــر 

بــن حبیــب: ۶/ ۷۸
بدر الدین حسن بن مخزون َطّحان: ۶/ ۷0

مصــری  زرکشــی  عبــداهلل  ابــو  محّمــد  بدر الدیــن 
۹۷  /۶ شــافعی: 

بدرالدین محّمد بن ابراهیم بن مفّضل: 1/ ۶4
بدرالدیــن محّمــد بن حســین بن حســن بن المنصور 
بــاهلل قاســم بــن محّمــد حســنی صنعانــی: 11/ 

۵۷۱
 بدر الدین یمنی: 11/ ۱۳، 2۹4، 4۸۳، ۵۷۱

بدیع اسطرالبی هبة اهلل بن حسن: ۴/ ۱4۷
بدیع الزمان َهِمدانی = ابو الفضل: 11/ 44۱

بدیع الّزمان قهپانی/َقهبایی: 11/ ۳۷۷
ُبَدیل بن َوْرقاء: ۲/ ۵۵۱؛ 1۰/ 2۵۳

َبــراء بــن عــازب انصــاری خزرجــی: 1/ ۵۷، ۵۸، ۵۹، 
 ،۳۳۳  ،۳۳0  ،۳2۹  ،2۶۷  ،24۹  ،24۱  ،۱۵2
 ،4۷۱  ،4۷0  ،4۶۹  ،4۶۸  ،4۶۷  ،4۶۶  ،4۵۶
 /3 42۸؛   ،۱۳۶  ،۱00  ،۷۹  ،2۸  ،2۵  /۲ ۵۱۱؛ 
۳02، ۳0۹، ۳۸0؛ 5/ ۵0۶؛ ۷/ ۱۳۱؛ ۸/ 2۵4؛ 
1۰/ ۶۹، ۱۷۵، 2۱۳، 2۹0، ۳00؛ ۹/ ۵20، ۵۶0، 

۱04  /11 ۵۶۳؛ 
براء بن مالک: ۷/ 2۹۶

بــراء بــن معــرور بــن صخــر خزرجــی: ۷/ ۳۷۸، ۳۷۹، 
۳۸۱

بربیه دو مینار: ۲/ ۳۶2
ُبرتن: 3/ 4۷۶

 /1 عبدالّرســول:  بــن  محّمــد   = شــافعی  َبرزنجــی   
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 ،۵2۶  ،۵۱2  ،4۸0  /۷ ۱0۶؛  ۱۶۵؛۶/  2۵4؛3/ 
20۶  /11 ۵۷۳؛   ،۵4۶  ،۵4۵  ،۵۳۶  ،۵۳2

برقانــی = احمــد بــن محّمــد بــن احمــد: 1/ ۱۹۹، 200، 
4۶۱؛ ۷/ 4۵۱؛ ۸/ ۱۳۹؛ ۹/ 4۵، 4۵4، 4۶۵، 

4۸۳، ۵۳۶، ۵۹۱؛ 1۰/ ۱4۷
برکة بن محّمد حلبی: 5/ ۳۳2

برماوی: ۸/ 2۳۷
برهان بن ابی شریف: 5/ ۶4

برهان بن فرکاخ فزاری: 5/ ۱۳۱
برهان الدین بن جماعه: 5/ ۱۳۵

برهان الدیــن محّمــد بــن محّمــد بــن محّمــد بــن ظفــر 
مّکــی مغربــی: ۲/ 42۳

برهان الدین ناصر بن ابی المکارم ُمَطّرزی: ۲/ ۷2
ُبَرید بن معاویه: 3/ 42۵

ُبَریــَدة بــن ُحَصیــب اســلمی: 1/ ۵۹، ۱۳۳، ۱۵۷، 
 ،۵۱۷ ،۵۱4 ،۵۱۳ ،۵۱۱ ،4۹۷ ،2۷0 ،2۶۷ ،24۹
۶2۸، ۶4۹؛ 3/ 40، 4۳، ۳4۹، ۳۷2؛؛ ۸/ ۱0۷، 
۱0۸، ۱24، ۱۵۵، ۱۸4؛ ۹/ ۵۶0، ۵۶4، ۶0۳؛ 11/ 

۱04
بریــه بــن محّمــد بن بریه = ابو القاســم بیــع: 5/ ۳۳۳، 

۵0۱ ،44۵
 ،2۶۷ ،۱0۹ ابوبکــر: ۲/  بــن عمــرو =  َبــّزار = احمــد 
4۵۵، 4۶۸؛ 3/ 2۶2، 2۶۶، 2۶۹، 2۸۳، 2۸۵، 
2۹۳، 2۹۵، ۳۱2، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳2۱، ۳۳۷؛ ۶/ 
 ،42۵  ،4۱۵  ،4۱4  ،4۱۳  ،۱0۸  ،۱0۶  ،۱0۳  ،۹۱
4۹۵؛ ۷/ 24، 2۷، ۱2۵، ۱2۸، ۱۳۵، ۱۳۶، 2۱۵، 
 ،42۸ ،402 ،40۱ ،۳4۳ ،۳۱۱ ،2۸۵ ،2۶۹ ،2۶۸
4۵0؛ ۸/ ۱۱۳؛ ۹/ 22، 2۳، 4۵، 4۹، ۵2، 44۱، 
 ،۱۵۳  ،۱4۶  ،۱4  /1۰ ۵۵0؛   ،۵4۹  ،4۷۱  ،44۹

4۱۱ ،۳00 ،2۸۹ ،2۸۸ ،2۸4 ،2۸۳ ،۱۸4
بساسیری: ۴/ 4۳۹

ُبســر بــن ارطــاة: ۲/ ۱۳۱، ۱۳2، ۱۳۳، 2۵۵، 2۵۶؛ ۶/ 
۵4۳؛ ۹/ ۵۹؛ 11/: 11/ ۳۷، 42، 44، 4۶، 4۷، 

۱00 ،۶۷ ،۶۳ ،4۹
ُبسر بن سعید: ۸/ 2۹۶

بسوس تمیمی: ۴/ ۱۸۶، ۱۸۷
بّشــار بن موســی خفاف بصری: 5/ 4۹۹؛ ۹/ 4۷۷، 

4۷۹
انصــاری  قرشــی  ســعید  ابــو   = ابراهیــم  بــن  بشــر 

۳۳۳  /5 دمشــقی: 
بشر بن براء خزرجی: ۷/ ۳۸۱

بشر بن َبّشار سمسار: 11/ ۱۳۸
بشر بن بکر: ۷/ ۱۵۳

بشر بن حارث بن قیس: ۷/ 44۶
بشر بن حارث: ۹/ ۵۷0؛ 11/ 2۱۳

بشر بن حسین اصفهانی: 5/ ۳۳۳، 44۳
بشر بن َحْوَشب فزاری: ۸/ 4۵۳، 4۵4

بشر بن دحیه: 1۰/ ۱4۶
بشر بن رافع حارثی: 5/ ۳۳۳

بشر بن سعد: ۷/ 2۱2
بشر بن سعید: ۹/ ۱۵۳

بشر بن شریح قیسی: ۹/ 2۶۳، 2۶۵، ۳۵2
بشر بن ُعَبید دارسی: 5/ ۳۳4

بشر بن عون شامی: 5/ ۳۳4
بشر بن عون: 5/ 44۳

بشر بن فرزند مروان: ۸/ 402
بشر بن محتفز: ۶/ 40۸

بشر بن مفّضل رقاشی: 5/ 4۷
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بشر بن مفّضل: ۸/ ۳0۵
بشر بن منصور بصری: 5/ 4۸
بشر بن نمیر بصری: 5/ ۳۳4

بشر بن ولید کندی: 5/ 4۷، ۳۳4
بشر بن ولید: ۹/ ۵۷0

ــاء: ۲/ ۵۱۷؛ 5/  ــو ضی ــی = اب ــی َنصیب ــن یحی ــر ب بش
22۷

بشر حافی: 5/ ۳۶
بشر مریسی: 5/ 440

بشر/ بشیر بن ابی زید انصاری: ۹/ ۵۶0
بشر/بشــیر بــن عمــرو بــن محصــن انصــاری = ابــو 
۵۵۹  /۹ ۳4۹؛   /3 ۳2۱؛   ،2۹4  ،۵۳  /1 عمــره: 
بشــنوی کــردی = حســین بــن داوود: ۲/ ۱0۱؛ 3/ ۵0۱؛ 

۶۵ ،۶2 ،۶۱ ،۶0 ،۵۹ ،۱۳ ،۶ /۴
بشیر بن ابی مسعود انصاری: ۹/ ۵۶0

بشیر بن دحیه: 1۰/ ۱4۵
بشیر بن سعد خزرجی: ۷/ 200، ۳۸۱

بشیر بن عّمار: ۲/ 4۱4
بصرة بن ابی بصرة غفاری: ۶/ 4۱۵

بطحاوی علوی: 1/ 4۱۹
بطلیموس اّول: ۶/ ۵4

بطولوماس فیالدلفوس: ۶/ 444، 44۶
بعجة بن عبداهلل ُجَهنی: ۶/ ۱۳۵؛ ۸/ ۱۵۷

ُبغا الکبیر: 3/ 2۱
بغدادی حّمال = هارون بن عبداهلل: 1/ ۳0۶

َبَغــوی = عبــد اهلل بــن محّمــد بــن عبدالعزیــز = ابــو 
القاســم: 1/ ۱۹۱، 44۳؛ 3/ ۵۵۹؛ 5/ ۱4۸؛ ۶/ 

۱۶۳  /۹ ۱4۵، ۳۳۵؛   /۷ ۵02؛ 
بغیض بن عامر: ۷/ ۵۱۹

بقاعی: ۸/ 200، ۳0۸، ۳۱4
بقائی: ۸/ 224

بقراط بن اشوط وامق ارمنی نصرانی: 3/ 20
بّکار بن ُقَتیبة بن اسد ثقفی: 5/ ۳00

بکر بن احمد قصری: 1/ ۳40
بکر بن َایَمن قیسی: 1۰/ 222، 22۳

بکر بن بّکار = ابو عمرو بصری: ۹/ ۵2۶
بکر بن َحّسان باهلی: 1/ ۵40

بکر بن حّماد تاَهْرتی: 1/ ۵4۱، ۵42
بکر بن حّماد: ۲/ ۵۸۳

بکر بن خنیس: 5/ 4۸0
بکر بن زیاد باهلی: 5/ ۳۳4

بکــر بــن ســهل ِدمیاطــی: 5/ ۶۳، 4۷۹؛ ۹/ ۵۷۳، 
۵۷4

بکر بن سواده: 1/ ۶2، ۱4۶؛ ۲/ ۱۵۸
بکر بن عبد الرحمان: 11/ 224

بکر بن عبداهلل بن شردود: 5/ ۳۳4
بکر بن عبداهلل مزنی: ۷/ ۳۱۵

بکر بن  ُعَبید: 11/ ۷۳
بکر بن مختار صائغ: 5/ ۳۳4، ۵۱۹

بکر بن وائل: ۲/ 202
 ُبَکیر بن حمران احمری: ۹/ ۸۶؛ 11/ ۸4

بــالُذری = احمــد بــن یحیــی: ۲/ ۱۸۸، 2۳۸؛ ۶/ 
 ،۱۹۱  ،۱۶۵  /۸ ۳2۹؛   ،204  /۷ 4۱۷؛   ،20۳
 ،۳۷4 ،۳۶۵ ،2۵۶ ،244 ،2۱0 ،20۹ ،20۵ ،20۱
 ،40۳  ،400  ،۳۹۹  ،۳۹۸  ،۳۹۳  ،۳۷۸  ،۳۷۵
 ،4۳۳  ،4۳۱  ،42۷  ،4۱۸  ،4۱۷  ،4۱4  ،4۱۳
4۶۸؛   ،4۶۳  ،4۵0  ،44۵  ،444  ،4۳۹  ،4۳۷

2۱۹  ،۵۵  /1۰ ۷۸؛   ،۶۸  /11
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بالل بن ابی درداء: 1۰/ ۱۳۶
بالل بن حمامه: ۲/ 4۷۹؛ 3/ ۱۸۵؛ 5/ 2۷۶

بالل بن رباح: 5/ 4۸0
بالل بن سعد اشعری: 5/ 4۹؛ ۹/ ۹۵

بالل بن کعب: 11/ ۱۷۹
 ،۳۹4  ،2۸۸  /۷ ۳۱۹؛   ،۳۱۸  /۶ حبشــی:  بــالل 
 ،۵۶۶ ،۵۶۵ ،۵۶۱ ،2۸۶ ،202 ،200 ۳۹۷؛ ۸/ 
۱۶۷ ،۱40 ،۷۱ ،۳۶ ،2۸  /1۰ 4۶، ۵۱؛   /۹ ۵۷۱؛ 

بلقیس )ملکۀ سبأ(: ۶/ ۳۷، 4۶۷، ۵۶۳
ــوی اندلســی = یوســف بــن محّمــد = ابــو الحّجــاج: 

َ
َبل

۹4 /۶
بهاءالّدوله ابو نصر: ۴/ ۱۵0

بهاء الدین سید محّمد رّواس: 11/ 2۶۸
 بهاءالدین علی حسینی تفرشی: 11/ ۳۸۱

بهاءالدیــن محّمــد بن تاج الدین حســن اصفهانی = 
فاضل هنــدی: ۲/ ۳42؛ ۴/ 2۷۸

بهاءالدین محّمد بن حسن: 3/ ۹۷، ۵۵۷
بهاءالدین محّمد عاملی = شــیخ بهایی: ۲/ ۳۸۹؛ 
 ،۱۹  /۶ ۱۵۸، 2۷2، 2۷۶، 2۷۹؛   /۴ ۱۱۶؛   /3
44، ۱۸۱؛ 11/ ۱0، 2۹۳، ۳۱۹، ۳2۱، ۳22، ۳2۵، 
 ،۳40 ،۳۳۸ ،۳۳۶ ،۳۳0 ،۳2۹ ،۳2۸ ،۳2۷
 ،۳۷2 ،۳۷۱ ،۳۶۵ ،۳4۵ ،۳44 ،۳4۳ ،۳42
 ،۳۷۸  ،۳۷۷  ،۳۷۶  ،۳۷۵  ،۳۷4  ،۳۷۳
 ،۳۸۵ ،۳۸4 ،۳۸۳ ،۳۸2 ،۳۸۱ ،۳۸0 ،۳۷۹
 ،4۱2 ،4۱0 ،40۹ ،40۷ ،400 ،۳۹۸ - ۳۸۹ ،۳۸۶

۵0۶ ،4۵۷ ،4۳2 ،4۱۶ ،4۱4 ،4۱۳
بهز ابو األسود بصری: ۹/ ۵22

بهلول بهجت شافعی: 1/ ۶۳، 2۶۷
بهلول قاضی = ابو الحسن: 3/ ۵۶۵

بوری بن طغتکین: ۴/ 4۷2
َبْوَزع: ۲/ 400

ُبوَشْنجی: 1/ ۱۷0
ــن یونــس: ۲/  ــد ب ــن محّم بیاضــی عاملــی = علــی ب
 /۴  ۱0۸ ،۹۵  /3 ۵۹، ۷۶، 2۸۳، ۳۱0، ۵۷۹؛ 
 ،4۸۶  ،4۵۱  ،2۸۳  ،2۵۳  ،22۹  ،۱۹۸  ،۱۳۱

۳2۱  /11 ۳۱۵؛   ،44  /۶ ۵۷۵؛   ،۵۷4
بیضــاوی شــافعی = عبــداهلل بــن عمــر = ناصــر الدین: 
1/ ۳۸، 22۵، ۵۷2، ۵۷۵، ۶0۳، ۶04، ۶0۹؛ 3/ 
2۶2، 4۸۹؛۶/ ۳4۳، ۳4۹، ۳۷۸، 4۷۶، ۵0۳، 
۵۱۸؛ ۷/ 2۸۶، ۳۱۷، ۳4۸، ۵۱۸؛ ۸/ ۹2، ۹4، 

۳0۸، ۳42، 422، 4۳۳؛ ۹/ 4۶، 4۷، 4۸
بیهقــی = احمــد بــن حســین= ابوبکــر: 1/ ۵۷، ۵۹، 
 ،4۶2 ،۳۹۷ ،۳0۹ ،۳02 ،2۳۱ ،20۷ ،۱۹۶ ،۸۳
4۶۳، 4۶۵، 4۶۶، 4۶۷، 4۸4؛ ۲/ ۳۵، ۵۸، 
 ،۱۵۸ ،۱۱۹ ،۱0۷ ،۱0۶ ،۸۳ ،۶۵ ،۶4 ،۶۳ ،۶0
۱۵۹، ۱۸۸، 2۱۸، 2۳۵، 244؛3/ 2۱، ۳۶، ۹۷، 
 ،2۸۱ ،2۷۱ ،2۵۹ ،24۳ ،20۸ ،20۶ ،20۱ ،۱0۵
 ،۳۷۹  ،۳4۳  ،۳22  ،۳2۱  ،2۸۹  ،2۸۶  ،2۸۳
 ،۵2۹  ،۵2۷  ،۵24  ،4۸۹  ،4۸۸  ،4۵۸  ،۳۸0
 ،۱۵۳  ،۱۵۱  ،۱4۸  ،۱42  ،۱۱0  /5 ۵۳۱؛   ،۵۳0
۱۵۷، ۱۵۸؛ ۶/ ۹2، ۳40، ۵02؛ ۷/ 24، 2۵، ۶0، 
 ،۱۸۱ ،۱۷۵ ،۱۶۹ ،۱۶۸ ،۱4۷ ،۱4۶ ،۱۳۹ ،۱۳۸
 ،2۳۱ ،220 ،2۱۹ ،20۶ ،۱۹۵ ،۱۹4 ،۱۹۳ ،۱۸۵
 ،۳0۷  ،2۹۱  ،2۸۹  ،2۷۸  ،2۶۹  ،2۶۷  ،2۳۶
 ،۵2۸ ،4۹۵ ،4۶۸ ،4۳4 ،۳۹4 ،۳۳۵ ،۳2۵
۵۳2، ۵۳۳، ۵۳۹؛ ۸/ ۱۱۳، ۳۷۵، ۳۸4؛ ۹/ 
 ،۵۱4  ،4۶۹  ،442  ،44۱  ،440  ،۵0  ،4۷  ،42

۵۳4  ،۵24  ،۵2۳
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پانی پتــی هنــدی = محّمــد ثنــاءاهلل: 1/ ۵۸۷؛ ۶/ 
۱۱2  ،۱0۸

 ،۵۸4  ،۵4۳  ،۵۵  /3 ۵۱۸؛   /۲ بســتانی:  پتــرس 
۵۹۶؛ ۴/ ۱۵۸، ۱۶۱، 2۶۳، 2۶۷، 2۸۵، ۳۸۷، 

4۸0
پهلوان بن شهرمزان = ابو بشر یزدی: 5/ ۳۳4

پولس سالمه: 3/ 24؛ ۶/ ۵۸؛ 1۰/ ۵2
تاج االسالم خدابادی بخاری: ۲/ ۶2، ۶4

تاج الدیــن بــن دقیق العیــد احمــد بــن علــی: ۶/ ۸۳، 
۱۹۷

تاج الدین بن زهره: 3/ 404
 تاج الدین بن معیه: ۶/ ۶۶

 تاجا(: ۴/ 2۷۸
ّ

تاج الدین حسن )مال
تاج الدین حسین صاعدی: 11/ ۳۳۸

تاج الدین سنبهلی: ۶/ ۱0۶
کهانی: 5/ ۱۳۱، 2۳2 تاج الدین فا

تاج العلی حسینی = اشرف بن اغر: ۲/ ۳2۹
تّبع ِحمَیری: ۶/ 4۶۷

تتر )غالم ابن  منیر طرابلسی(: ۴/ 4۶۷
ِترِمــذی = محّمــد بــن علــی = ابــو عبــداهلل: 1/ ۷۱، 
 /۷ 4۶۶؛   /۶ ۱۱۷؛  2۵4؛5/   ،۱۶۷ ۱۹۳؛3/ 
۱۳4، ۳۱۵، ۳۳۵، ۳۷۵، 40۸، 44۱؛ ۸/ ۱04، 
۱0۸، ۱۱۶، ۱۵۱؛ 11/ ۱2۶، ۱4۸، ۱4۹، ۱۵0، ۱۵۱، 
۱۵۶، 2۱۸، 2۳0، 2۳۱، 2۳۵، 2۳۹، ۵۱۸؛ 1۰/ 

۶۸ ،۵۹
ِترِمــذی = محّمــد بــن عیســی = ابــو عیســی: 1/ ۱۸۵، 
 ،۱۸۷  ،۱۱۹  ،۸۳  ،۷۹  /۲ 4۹۳؛   ،4۹0  ،2۹۶
4۹۳؛   ،40۵  ،۳۹۳  ،2۶۹  ،2۶۸  ،2۶۷  ،2۶۵
 ،2۸۱ ،2۷۸ ،2۷۷ ،۱۷۷ ،۱۷۵ ،۱2۷ ،۳۶ /3

 ،۳2۶  ،۳2۱  ،۳۱۸  ،۳۱0  ،۳0۷  ،۳04  ،۳0۳
۳2۸، ۳۳2، ۳4۱، ۳۷2، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸0؛ 
۴/ 4۶0؛ 5/ 4۶، 4۸، ۱0۶، ۱۱۷، 24۸، 2۵۵، 
۳۱4، 4۵۱، 4۹۷، ۵۵۹؛ ۶/ ۹0، ۹4، ۹۶، ۱00، 
 ،۱۷۳  ،۱۶2  ،۱۳2  ،۱۱۳  ،۱0۸  ،۱0۶  ،۱04  ،۱0۳
 ،۳۶۹ ،۳۳۳ ،۳24 ،۳2۳ ،۳۱۷ ،2۹۷ ،24۷
 ،4۱۵ ،۳۹۶ ،۳۸۳ ،۳۷۹ ،۳۷4 ،۳۷2 ،۳۷0
 ،42۹  ،42۸  ،42۵  ،424  ،42۳  ،4۱۷  ،4۱۶
 ،4۷۵  ،4۷2  ،4۶۷  ،4۶۶  ،4۶۳  ،4۵۷  ،4۳0
۵0۱، ۵0۸، ۵۱۱، ۵۱4، ۵۱۵؛ ۷/ ۳۳۵؛ ۸/ ۱0۸؛ 
 ،۳۷۶ ،۱۹2 ،۵2 ،۵۱ ،۵0 ،2۵ ،24 ،2۳ ،22 /۹
 ،44۸  ،44۷  ،44۱  ،4۳۱  ،4۳0  ،۳۹۳4۱۷
4۵۹، 4۹۳، 4۹۸، ۵۱۳، ۵۳0، ۵۳۱؛ 11/ ۱2۶، 
 ،2۳۱ ،2۳0 ،2۱۸ ،۱۵۶ ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۸

۵۱۸  ،2۳۹  ،2۳۵
تفتازانــی = مســعود بــن عمــر بــن عبــداهلل َهــَروی = 
ســعدالدین: 1/ ۳۸، 2۳4، ۵2۳، ۵2۶، ۵۳۱، 
۵۳2، ۵۷۱، ۵۸۳، ۶0۹؛ 3/ 242، 24۶، ۵۳0؛ 
۴/ 2۷۵؛ 5/ ۱2۸؛ ۷/ ۶، ۱۹۶، 2۶۳؛ ۹/ ۵۷۹، 

۵۸0، ۵۸۱، ۵۸2؛ 11/ ۵۵۳
بــن عبدالقــادر =  بــن علــی  تقــی الدیــن = احمــد 
َمْقریزی: 1/ 2۳۷، 4۶۷؛ ۲/ 2۵، ۹۱، ۱2۱، ۱۵۷؛ 
 ،4۵۱  /۴ ۳۸۱؛   ،۳۶۷  ،۳۶2  ،۳00  ،۱۸۱  /3
4۸2، 4۸4، ۵۱۱، ۵22، ۵۸4؛ ۶/ 24۱، 4۹۵، 
 ،2۹2  ،2۹۱  ،2۹0  ،2۸۶  ،۱42  /۷ ۱۸؛   ،۵0۳
 /۸ ۵۳۳؛   ،۳۹۶  ،۳۹۱  ،۳۸۷  ،۳۱۳  ،2۹۳

۳۸  ،۳۷  /1۰ ۵۱۱؛   ،۵۱0  /۹ 42۳؛   ،۳۸۵
تقــی الدیــن ابوبکــر بــن علــی بــن عبــداهلل = ابــن حّجــه 

= َحَمــوی: ۴/ 4۶۶؛ ۶/ ۶۹؛ ۷/ ۵۵۶
 تقی بن ابی طاهر هادی نقیب رازی: ۴/ ۳۸۸
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تقی بن مخلد: ۷/ ۱۶۱
تقی بن نجم = ابو الصالح حلبی: ۴/ ۳۸۸

 تقی صوفی زیابادی قزوینی: 11/ ۳۸۵
تقی فاسی: 1/ 2۳4، 2۳۸؛ ۴/ ۵۶۵، ۵۷۶

تقی الدین حصنی: 5/ ۱۳۱
تقیه )دختر سید مرتضی علم الهدی(: ۴/ 2۷2

تقیه )دختر سیف الّدوله(: ۴/ 2۹۳
تلمســانی = احمــد بــن محّمــد بــن مقــری: ۶/ ۷2؛ 

۵4۳  /11
تلمســانی = محّمــد بــن محّمــد بــن یوســف = ابــو 

۱۱4  /5 24۱؛   /1 عبــداهلل: 
تلید بن سلیمان کوفی: 3/ ۱4۵

تّمام )فرزند ابو تّمام(: ۲/ ۱0۸، ۱0۹، ۵۱۸، ۵20
تمام بن ُعَبیده: ۷/ ۳۸2

تمام بن نجیح اسدی: 11/ ۱۵۸
تمام رازی: ۷/ ۵40

تملیخا: ۶/ 2۱۹، 220، 22۱، 22۳، 224، 22۵، 22۶
تمیم بن حرام: ۹/ 2۶

تمیم بن عبدالمؤمن: 3/ ۳۱۵
تمیم بن معد فاطمی: 3/ ۵۵4

تمیم بن معّز: 1/ 4۵0
 /۹ ۱۳2؛   /۸ 2۷۳؛   ،2۷0  ،2۶۹  /۶ داری:  تمیــم 

۵۷۷
َتُنوخــی = علــی بــن محّمــد بــن ابــی الفهــم: 3/ ۵0۱، 

۵۳4، ۵۵۶، ۵۵۹؛ 5/ 2۹2
زی بغــدادی = زبیــر بــن عبــداهلل بــن موســی بــن   َتــّوَ
4۶۵ ،4۶۳ ،۳۹۷ ،200 یعلــی: 1/  ابــو   = یوســف 

توفیق حکیم: ۲/ 4۳0
توفیق فکیکی: ۶/ ۳۳۷

تولستوی: 3/ ۱۹
توماس کارالیل: 3/ ۱۹

ثابت ابو حمزة ثمالی: 3/ ۱4۵
ثابت بن اسلم بنائی: 5/ ۶0

ثابت بن ثعلبة سلمی: ۷/ ۳۸۱
ک: 5/ 2۷4 ثابت بن ضّحا

ثابت بن عبداهلل بن زبیر: ۹/ 2۵0
ثابت بن عبداهلل بنانی = ابو الفضل: ۴/ ۳۸۹

ثابت بن ُعَبید انصاری: ۹/ ۵۵۸
ثابت بن عمرو: 5/ 24۳

ثابت بن قیس بن خطیم انصاری: ۹/ ۵۶0
ثابت بن قیس بن منقع نخعی: ۹/ ۶0، 2۶۳

ثابــت بــن قیــس َهْمدانــی: 5/ ۹4؛ ۸/ ۳۱۱، 4۱۷؛ 
۹/ ۶۷؛ 1۰/ ۱۸۶

ثابــت بــن ودیعــة انصــاری خزرجــی مدنــی: 1/ ۶0، 
۳2۱  ،2۹4

ثابت بن وقش: 5/ 242
َثعاِلبــی نیشــابوری = عبدالملــک بــن محّمــد بــن 
اســماعیل = ابــو منصــور: 1/ 20۵، ۳۷۸، 44۹؛ 
 ،۸۸  /3 4۵۳؛   ،۵42  ،4۶۳  ،2۸۷  ،۱۷۶  /۲
 ،۵۶0 ،۵42 ،۵۳۳ ،۵۱۸ ،۵0۶ ،۵0۳ ،۱0۵ ،۱04
۵۶2، ۵۶۶، ۵۹۵، ۵۹۶، ۶0۵، ۶0۸؛ 5/ 2۱؛ ۷/ 

24۹، ۳۱۱، ۳۱2؛ 1۰/ ۳۳
ثعل بن عمرو بن غوث: 5/ 4۱۵

ثعلــب = احمــد بــن یحیــی نحــوی َشــیبانی = ابــو 
۵20  /۶ ۶۱؛   /3 ۵۷0؛   /1 العّبــاس: 

ثعلب احمثی: ۴/ ۷۵
ثعلب بغدادی: ۷/ ۱۶2

ثعلبة بن ابی مالک ُقَرظی: ۲/ ۱۵۸
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ثعلبة بن سعد: 5/ 24۳
ثعلبة بن غنمة سلمی: ۷/ ۳۸۱

ثعلبة بن قیظی بن صخر انصاری: ۹/ ۵۵۸
ــن ابراهیــم  ــد ب ــن محّم ثعلبــی نیشــابوری = احمــد ب
= ابــو اســحاق: 1/ ۳۷، ۶۳، 20۵، ۳۷۱، ۳۷۶، 
 ،۵۷2 ،4۱4 ،4۱۱ ،40۹ ،40۸ ،404 ،40۳ ،۳۸0
 ،۱00  ،۹۷  ،۹۶  ،۹۵  ،۹0  ،۸۹  /۲ ۶0۹؛   ،۵۷۶
 ،4۷۱  ،4۶۹  ،4۶۶  ،4۶4  ،4۶۳  ،42۹  ،42۸
4۹۳؛ 3/ 24۳؛ ۶/ ۳04، ۳0۷؛ ۷/ 20، 2۷۱، 

۳2۶ ،2۱۷  /11 ۱0۹؛   /۹ ۳44، 4۸0، ۵۱0؛ 
ثقیف )غالم ِدعبل(: ۲/ ۵۵۸، ۵۷۶

ُثمامة بن َشراحیل: ۸/ ۱۸۳
ثمامة قشیری: ۹/ ۵۱۳

ثور/ ثوب بن تلده: ۷/ 402
ُثَویر بن ابی فاِخَته: 1/ ۵2؛ 3/ ۱4۵

جابر بن حّر: 1/ ۱۱۶
جابر بن زید = ابو شعثاء: 3/ 2۶۵؛ ۸/ 2۹۸

جابر بن سفیان بن  َمعَمر ُجَمحی: ۷/ 44۶
جابــر بــن َســُمَرة بــن ُجنــاَده = ابــو ســلیمان ُســوائی: 
1/ ۶0، 2۷0، ۵۱۹، ۵۳۳، ۵۳۷؛ ۲/ 4۷۷؛ 3/ 

۳۱۳، ۳2۱؛ ۷/ ۳۳۱؛ ۹/ 44؛ 1۰/ 2۹۹
جابر بن عّباس نجفی: ۴/ ۵۷2

ــاری: 1/ ۹، ۶0، ۶۱، ۶2، ۶۳،  ــداهلل انص ــن عب ــر ب جاب
 ،20۳ ،۱۹2 ،۱۸0 ،۱۵4 ،۱۵۳ ،۱4۶ ،۱۳۵ ،۱2۵
 ،۳۵۱  ،2۶۷  ،2۳2  ،22۷  ،22۵  ،22۳  ،2۱2
 ،4۹0  ،40۱  ،400  ،۳۹۷  ،۳۷۳  ،۳۵۳  ،۳۵2
 ،۶۱۶  ،۵۶۵  ،۵۵۵  ،۵۳۳  ،۵۱۸  ،4۹۷  ،4۹۶
 ،۱42  ،۱0۸  ،۱0۳  ،۱02  ،۱0۱  ،۹۳  ،۷۳  /۲ ۶20؛ 
۳04، 40۳، 4۵۷، 4۶0، 4۶2؛ 3/ ۱2۶، ۱۷۷، 

 ،۳۳۵  ،۳۱2  ،2۷۶  ،2۵۳  ،۱۹۱  ،۱۸2  ،۱۷۹
 ،۱0۶ ،۱0۱ ،۹۷ 220؛ ۶/  ۳4۵، 4۹2، ۵۱۶؛ ۴/ 
 ،۳0۷ ،۳0۶ ،۳0۵ ،۳0۳ ،2۹۳ ،244 ،۱۱۳ ،۱۱0
 ،۳2۸ ،۳2۶ ،۳2۱ ،۳۱۸ ،۳۱2 ،۳۱۱ ،۳۱0 ،۳0۹
۵0۹؛   ،4۹۷  ،4۹۳  ،۳۸۳  ،۳۵۳  ،۳۵2  ،۳۳0
 ،۱44  /۸ 4۹۷؛   ،۳۸۱  ،۳۷۷  ،۳۳۱  ،2۳  /۷
2۵4، 2۸0، ۳04، ۳۹۵؛ ۹/ ۷، 44، 2۱0، 2۶۱، 
2۸2، 44۵، 4۵۸، 4۶4، 4۹۳، ۵۵۹؛ 1۰/ ۶۸، 

4۹  /11 ۱00، 2۹۹، ۳04، ۳۱۷؛ 
جابر بن عبداهلل یمامی عقیلی: 5/ ۳۳۵

جابر بن عطّیه: ۹/ ۳۹4
دة عبدری: 1/ 40۳

ْ
جابر بن نضر بن حارث بن کل

جابر بن یزید جعفی: 3/ ۱4۵
جاحــظ = عمــرو بــن بحــر: ۲/ ۳0، ۱۱0، ۱۶2، ۱۶۳، 
 ،2۹۵  ،2۹4  ،2۸4  ،2۳۵  ،2۱۷  ،۱۸۸  ،۱۶۶
 ،۹۷  ،۶۳  /3 ۵۶۱؛   ،۵0۸  ،4۳۵  ،40۷  ،۳۹۵
 ،4۳0 ،۳۶۶ ،۳۶۵ ،۳۶0 ،242 ،۱۹۵ ،۱۶۶ ،۱۳۸
۵0۸؛ ۴/ ۱0۳؛ 5/ 4۸، 2۵۶، ۳۷۹، ۵۳۹، ۵4۱؛ 
۶/ 20۸، ۳۱۱؛ ۷/ ۱0۹، ۱۳2، ۱۳۳، 20۹، 24۷، 
2۹۶، 2۹۷، ۵۷۵؛ ۸/ ۹۷، 4۶۹؛ ۹/ ۶00؛ 1۰/ 

۵۵۱ ،44۶ ،۳4۷ ،2۹4 ،۸۱ ،۳۳
 ،2۱۳  /1 زَمْخَشــری:  عمــر  بــن  محمــود   = جــاراهلل 
۳۵۶، ۳۷۵، ۵۶۶، ۵۷2، ۶04؛۲/ ۱44، ۱۶۷، 
۱۸۸، ۱۹4، 4۵2، 4۶4؛ ۴/ ۵۶۵؛ 3/ 2۱، ۱02، 
 ،۳22 ،2۸۵ ،2۷0 ،2۶2 ،244 ،۱۷۱ ،۱۶۸ ،۱0۶
 ،2۶0  ،۱۵۵  ،۱44  ،۹۳  /۶ 4۹۱؛   ،4۸۹  ،۳۸4
۳0۵، ۳40، ۳4۹، ۳۷0، ۳۷۷، ۵02؛ ۷/ ۱4۵، 
 ،۹4  ،۹2  /۸ ۵۳۸؛   ،۵0۹  ،4۷2  ،۳4۸  ،22۶
 ،۳۷۵  ،۳۶۶  ،۳4۳  ،۳۳۶  ،۳04  ،۱22  ،۱۱4
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۳۸۱، 422، 4۳۳؛ ۹/ 4۵، 4۶، 4۷، 4۸، ۷۶، 
222، 2۳۷؛ 1۰/ ۶۱، ۱۱۹، 2۶2، ۳22؛ 11/ ۳۱، 

۱2۳  ،۳۳
جاراهلل اهلل آبادی: 1/ ۵۷4

جارود بن ابی سبره: ۹/ ۱۶۳
جــارود بــن یزیــد = ابــو علــی عامــری: 5/ ۳۳۵؛ ۶/ 

2۳۱  ،2۳0
جاریــة بــن ُقدامــة بــن مالــک تمیمــی ســعدی: ۹/ 

۵۷0  ،2۶۳  ،2۶2  /1۰ ۵۶0؛   ،۵04  ،۱۶۷
جاریة بن هرم فقیمی: 5/ ۳۸0

جبار بن صخر خزرجی: ۷/ ۳۸۱
س = ابو محّمد حّمانی: 5/ ۳۳۵

ّ
جبارة بن مغل

ــی: ۷/  ــو عل ــاب = اب ــن عبدالوّه ــد ب ــی = محّم ُجّبائ
۱۱۵

جبر بن انس بن ابی زریق: ۹/ ۵۵۸
جبران ملکون: ۸/ ۵۵۸

جبرون بن واقد افریقی: ۷/ 4۳۷، 4۳۸
جبری مصری: ۴/ ۹، 2۵۹، 44۵، 4۵۱

جبرئیـل؟ع؟: 1/ 4۳، ۱۱۱، ۱۱۹، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، 
 ،۶42  ،۶۱۹  ،4۹۵  ،4۳۵  ،۳۹2  ،۳۸۶  ،۳۷۱
۶۵2؛ ۲/ 2۸، 2۹، 42، ۷۷، ۹0، ۹۵، ۹۸، ۱0۵، 
 ،۳4۵ ،2۸۹ ،2۸۸ ،۱۵۸ ،۱۳4 ،۱۳۱ ،۱0۷ ،۱0۶
 ،4۶۱ ،4۵۱ ،4۳۱ ،422 ،420 ،40۸ ،۳۵2 ،۳۵۱
 ،4۸۱  ،4۸0  ،4۷۸  ،4۷۷  ،4۶۸  ،4۶۷  ،4۶2
 ،۵44  ،۵42  ،۵۳۹  ،۵۳۷  ،4۹0  ،4۸۵  ،4۸2
۵۷۶؛ 3/ 4۶، ۱0۷، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۷0، ۱۷۱، ۱۷۳، 
 ،4۶۶  ،۳۵۹  ،۳۵۱  ،۳2۳  ،24۸  ،۱۸۷  ،۱۸۶
4۶۷، 4۹۶، ۵۱۶، ۵۵۳، ۵۶۹، ۵۷۹، ۵۹4؛ ۴/ 
 ،2۱۸ ،2۱2 ،20۸ ،۱۹۳ ،۱۸۹ ،۱42 ،۶۱ ،4۵ ،۳۶

 ،4۸۵  ،4۸۳  ،44۹  ،44۸  ،4۳4  ،244  ،24۱
۵۱۶، ۵۱۷، ۵2۸، ۵۳2، ۵۳۶؛ ۶/ ۱24، 242، 
 ،۵۱۶ ،۵۱2 ،۵0۱ ،4۶۷ ،4۶۱ ،44۹ ،42۱ ،۳۱۸
۵2۹، ۵۳۳، ۵۶۶، ۵۷0؛ ۷/ ۷، ۱۸، 2۶، ۱۳2، 
 ،۳۵۱ ،۳4۵ ،۳24 ،۳۱۵ ،2۹۳ ،2۹2 ،۱۷4 ،۱۷۳
 ،۳۶4  ،۳۶۳  ،۳۶2  ،۳۶۱  ،۳۵۷  ،۳۵۵  ،۳۵2
 ،۵4۱ ،4۳۸ ،4۳0 ،42۹ ،42۶ ،42۵ ،420 ،4۱۷
۵۵۱، ۵۵۸، ۵۶0؛ ۸/ ۶۷، ۶۹، ۱4۳، ۳۶۳؛ ۹/ 
 ،4۹۱ ،4۷2 ،4۶۱ ،4۵۷ ،420 ،۳۹۳ ،۱۳۹ ،۵۵
۵۳0، ۵۷۶؛ 1۰/ 2۸، ۳۳، ۱0۷، ۱۵۸، ۱۷۱، ۱۷۳، 

۵۶۳ ،۵0۶ ،2۹۱ ،20۹ ،۱۸4 ،۱۸۳
َجَبلة بن ایهم: 11/ ۷۸، ۸0

َجَبلة بن ثعلبة انصاری خزرجی: ۹/ ۵۵۸
َجَبلــة بــن عمــرو بــن ســاعدة ســاعدی انصــاری: 1/ 
 ،۳2۸۳۳۱  ،2۶۱  ،2۱2  ،2۱۱  ،۱۶0  ،۷  /۹ ۶۳؛ 

۵۶0  ،۳۳۸
َجَبلة بن مسروق: 11/ ۱۱۶

جبیر بن حباب بن ُمنذر انصاری: ۹/ ۵۶0
۳0۳؛ ۸/  ۹4؛ ۷/  ۶۳؛ 5/  ُمطِعــم: 1/  بــن  جبیــر 
 ،۳2۵  ،۳2۱  ،۳00  ،۱۵۵  /۹ 4۱2؛   ،402  ،۱۸4

۳۳2  ،۳۳۱  ،۳2۸۳۳0  ،۳2۷  ،۳2۶
جحدم: ۷/ 2۳۸، 2۳۹

جــّد ولیــد = ابــان = ابــو ُمَعیــط: ۲/ ۸۷، 24۸؛ ۷/ 
44۵ ،444 ،42۵ ،420 ،۱۹2  /۸ 20۳، 204؛ 

جذوعی شاعر: ۴/ ۱۹۶، 442
جذیمة ابرش: ۲/ 20۵

جّراح بن منهال = ابو عطوف جزری: 5/ ۳۳۵
 ،۵۶۵ ،۵22 ،4۹۸  /۴ 424؛   /۲ زیــدان:  جرجــی 

44۳  /۶ ۳۹۷؛   ،۳0۷
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جرجیس: 3/ ۵4، ۵۷
جرهد اسلمی: ۹/ 440، 44۱، 44۳، 444، 44۶

جــرول بــن اوس بــن مالــک َعْبســی = ُحَطیَئــه: ۲/ 
2۸۷، ۵2۷؛ ۶/ ۵۳۱، ۵۳2؛ ۷/ 2۱؛ ۸/ ۱۹4، 

۱۹۵
جریج: 3/ ۵۷؛ 11/ 2۹0

جریر بن اّیوب بجلی کوفی: 5/ ۳۳۵
جریر بن زیاد طائی: 5/ ۳۳۵

جریر بن َسِری َهَمدانی: 1/ ۳04
جریر بن عباد: ۹/ ۵۱۳

کوفــی رازی: 1/ ۱4۳،  جریــر بــن عبدالحمیــد َضّبــی 
۱۵۵؛ 3/ ۱4۵

جریــر بــن عبــداهلل َبَجلــی: 1/ ۶۳، ۱0۱، 2۷0، ۳۳۱، 
 ،۳0۱  ،2۹۵  ،220  ،2۱۹  ،2۱۸  /۲ ۵۱۸؛   ،۳۳۳
 ،4۵2 ،2۹ ۸0؛ 1۰/  ۳۵۳؛ ۹/  ۳۶۵، ۵۱۶؛ 3/ 

۹۱ ،۷۵  /11 4۵4، 4۸۷؛ 
 /۹ ۳۸۳؛   /3 متلّمــس:  عبدالمســیح  بــن  جریــر 

۶۹  /11 ۱۹۳؛ 
جزء بن معاویه: ۶/ 40۸، 4۱۶

جزایــری شوشــتری = ســید نعمــة اهلل بــن عبــداهلل: 
4۵؛ 11/  2۷۸، 2۸۳؛ ۶/  ۱۸۷، ۵4۹؛ ۴/   /۲

۵0۷  ،4۵۷  ،۳۹۹  ،۳۹۳  ،۳۹0  ،۳۳۸
ســید  بــن  نورالدیــن  ســید   = شوشــتری  جزایــری 

4۹۳  /11 نعمــت اهلل: 
ه: ۴/ ۱۸۷ جّساس بن ُمّرَ

بــن علــی = ابوبکــر: 3/ ۱۳2،  جّصــاص = احمــد 
242؛ ۷/ ۱۳۳؛ ۶/ ۱2۶، ۱۶4، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۸۵، 
 ،۳04 ،2۹۷ ،2۶۶ ،2۶2 ،24۸ ،2۱۱ ،۱۸۷ ،۱۸۶
 ،۳4۹  ،۳۳۹  ،۳۳۳  ،۳۳0  ،۳2۶  ،۳۱۱  ،۳۱0

4۵۷؛   ،4۱۷  ،400  ،۳۸۱  ،۳۷۶  ،۳۷۳  ،۳۷2
۷/ ۱42، ۱۸۱، ۱۸2؛ ۸/ ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸0، ۱۸۱، 
 ،2۶۸  ،2۶۷  ،2۶4  ،24۷  ،24۶  ،2۳۹  ،224
 ،۳0۸ ،۳0۱ ،۳00 ،2۹۹ ،2۹۱ ،2۸۷ ،2۷۸ ،2۷0
 ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳۳۷ ،۳۳۶ ،۳۳۵ ،۳2۸ ،۳24
۳40، ۳42، ۳4۶، ۳4۹، ۳۵0، ۳۵۳؛ 1۰/ ۳۸، 

۷۸
 ِجعابی/ابــن ِجعابــی = محّمــد بــن عمــر بــن محّمــد: 
 ،۷4 ،۷۳ ،۷2 ،۶۱ ،۵۶ ،۵۵ ،۵4 ،۵2 ،۵0 /1
 /۷ ۹۱؛   /۶ 2۷4؛   ،2۷۳  ،۱۵۱  ،۹۹  ،۹۵  ،۸۷

4۵۱  ،۱۶۱
جعد بن قیس مرادی: ۲/ ۳۶؛ ۷/ 40۳

جعدبة بن یحیی: 1۰/ ۱۸
کنــدی: 11/ 2۷،  جعــده دختــر اشــعث بــن قیــس 

۳۱  ،۳0  ،2۹  ،2۸
جعفر بن ابان: 5/ ۳۳۵

جعفر بن ابی جعفر منصور: ۴/ 440
ــار: 1/ ۶4، 2۸2؛  جعفــر بــن ابــی طالــب = جعفــر طّی
 ،2۱۱  ،2۱0  ،۱۹۸  ،۱۹۶  ،۱۷4  ،۸۱  ،۶0  ،۵۷  /۲
 ،4۹۳  ،4۸۸  ،۳2۵  ،۳۱۱  ،2۵۵  ،2۳4  ،2۱2
 /5 ۵۱2، ۵2۹؛   /۴ ۵۳4، ۵۳۶، ۵42، ۵44؛ 
۵0۹؛ ۷/ 4۵۸، ۵۸۳؛ ۸/ ۵4، ۵۱۸؛ 1۰/ ۱0۸، 

2۸۸ ،۱۳0  /11 ۱۸۶، ۱۹۸؛ 
جعفر بن برقان: 5/ 4۶4

جعفر بن حسن درزیجانی: 5/ ۵۸
جعفر بن حّیان بصری = ابو اشهب: 3/ ۳0۹

ــن زبیــر حنفــی دمشــقی بصــری: 5/ ۳۳۵،  جعفــر ب
44۳  ،42۶

جعفر بن زیاد احمر کوفی: 1/ ۱۵۱، ۳۱۱؛ 3/ ۱4۵
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جعفــر بــن ســلیمان ُضَبعــی بصــری: ۲/ ۳۷۱، 40۶؛ 
۱4۵ /3

جعفــر بــن شــیخ لطــف اهلل بــن عبدالکریــم میســی 
۳۷۷ عاملــی اصفهانــی: 11/ 
جعفر بن عبداهلل اشجعی: 11/ 42

جعفر بن عبداهلل بن جعفر ِحمَیری قّمی: 3/ 4۱۸
جعفــر بــن عبدالواحد = ابو البرکات ثقفــی: ۲/ 2۷4؛ 

۱2۵ /5
جعفر بن عبدالواحد هاشمی عّباسی: 5/ ۳۳۶

جعفر بن َعّفان طائی: ۲/ ۳۵۸، 40۸، 40۹
جعفر بن ُعلبة حارثی: 1/ ۵۸۵

جعفر بن علی بن سهل دوری دّقاق: 5/ ۳۳۶
جعفر بن علی بن ُنَجیح: ۲/ ۳۶۹

جعفر بن فضل = ابن حنزابه: ۴/ ۵۳؛ 5/ ۱۱۸
جعفر بن فضل بن فراِت وزیر: ۴/ 4۳

جعفر بن کمال الدین بحرانی: 11/ 42۷، ۵0۷
جعفــر بــن محّمد = فریابــی: ۲/ ۹۹؛ ۶/ 4۵4، 4۷۸؛ 

۷/ 42۳؛ ۸/ ۱۱۳، 422؛ ۹/ ۵4۳
ــی: ۲/ 

ّ
جعفــر بــن محّمــد = نجــم الدیــن = ابن  نما حل

۵2۳؛ ۶/ ۶۶
جعفر بن محّمد َازدی: 1/ 4۷4

کی: 11/ ۱۳۵، ۱۵۸ جعفر بن محّمد انطا
جعفــر بــن محّمد بــن ابی عثمــان طیالســی: 5/ 400؛ 

۵۳0 /۹
جعفر بن محّمد بن اشعث: ۲/ ۵۷۶، ۵۷۷

جعفــر بــن محّمــد بــن جعفــر حســینی اعرجــی = ابــو 
عبــداهلل: ۶/ 4۶

جعفــر بــن محّمــد بــن حســن خّطــی بحرانــی: 11/ 
۳۷۸  ،۳۳0

کر: ۹/ ۵۵2 جعفر بن محّمد بن شا
جعفر بن محّمد بن عرفه: 5/ ۱0۷

جعفــر بــن محّمــد بــن فضــل = ابــو القاســم دّقــاق 
۳۳۶  /5 مصــری: 

جعفر بن محّمد دوریستی: ۴/ 2۷2، ۳۸۹
جعفر بن محّمد ناقد: 1۰/ ۱4۵

جعفر بن محّمد َنَسفی مستغفری: 1/ ۳۳۶
جعفر بن معتضد: 5/ ۱0۷

جعفر بن مغیره: 5/ ۶0
جعفر بن منصور: 5/ ۱۱۸
جعفر بن هذیل: 5/ 400

جعفر بن یحیی برمکی: 11/ ۵44
ک: 5/ 420 جعفر بن یحیی حّکا

جعفر ُضَبعی: 11/ ۵۸
جعفــر طّیــار = جعفــر بــن ابــی طالــب: 1/ ۶4، 2۸2؛ 
 ،2۱۱  ،2۱0  ،۱۹۸  ،۱۹۶  ،۱۷4  ،۸۱  ،۶0  ،۵۷  /۲
 ،4۹۳  ،4۸۸  ،۳2۵  ،۳۱۱  ،2۵۵  ،2۳4  ،2۱2
 /5 ۵۱2، ۵2۹؛   /۴ ۵۳4، ۵۳۶، ۵42، ۵44؛ 
۵0۹؛ ۷/ 4۵۸، ۵۸۳؛ ۸/ ۵4، ۵۱۸؛ 1۰/ ۱0۸، 

2۸۸ ،۱۳0  /11 ۱۸۶، ۱۹۸؛ 
جعفر نقدی: 3/ ۱۱۹؛ ۶/ 4۶، ۵۳

جفینه: ۸/ 20۹، 2۱۱، 2۱۳، 2۱۵، 22۳؛ ۹/ 40۷
جالس بن ُسَوید: 3/ 24۹

جــالل الدیــن = عبدالرحمــن بن ابی بکر = ســیوطی: 
 ،۹۹ ،۹۷ ،۹۳ ،۹2 ،۸۸ ،۸۳ ،۷2 ،4۵ ،۳2 /۲
 ،404 ،۳۱0 ،2۹۳ ،۱۸0 ،۱۶۷ ،۱0۹ ،۱04 ،۱0۳ ،۱0۱
 ،4۶۹  ،4۶۶  ،4۶۵  ،4۶4  ،4۶۳  ،42۶  ،424
 /3 ۵4۳؛   ،4۹۳  ،4۸۷  ،4۸2  ،4۷۶  ،4۷۳
 ،4۵۷  ،۱2۹  ،۷۵  /۴ 24۶؛   ،2۱4  ،۱۹۹  ،۱۷۹
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4۶0، ۵۶۵، ۵۷۶؛ 5/ ۱44؛ ۸/ ۷۸، ۸۱، ۸2، 
 ،۱۹۶  ،۱۵۸  ،۱4۹  ،۱44  ،۱4۱  ،۱۳۹  ،۱۳۶  ،۹۵
 ،۳۷۸ ،۳4۷ ،۳۳۸ ،2۷۸ ،2۵2 ،244 ،222
 ،4۸ ،44  /۹ ۳۸۳، ۳۸۷، ۳۹0، 404، 42۳؛ 
 ،۳۸۹ ،۳۷۳ ،2۸0 ،2۶۷ ،24۵ ،22۶ ،۵۱ ،۵0
 ،4۸۸ ،4۸4 ،4۷4 ،4۷۳ ،4۷2 ،4۶4 ،4۵۵
4۸۹، ۵۳2، ۵۳4، ۵۵۱، ۵۵۷، ۵۷۶، ۵۹۷؛ 
 ،۱۳۹  ،۱۳۷  ،۱24  ،۱22  ،۸۷  ،4۳  ،2۵  /1۰
 ،۳0۹ ،2۹۷ ،2۶۳ ،22۳ ،222 ،2۱۸ ،2۱۵ ،۱۷4
۳4۵، 40۶، 4۱0؛ 11/ ۹، ۱24، ۱2۵، ۱40، ۱۵۳، 

2۹۱ ،2۸۵ ،2۸4 ،2۷۱ ،۱۸4 ،۱۵۸
ــی شــافعی: 1/ 

ّ
جالاللدیــن = محّمــد بــن احمــد محل

۵۷۱؛ 3/ 20۹
جالل الدین بن جمال الدین اصفهانی: 5/ ۱2۶

جالل الدین رومی = مولوی: 1/ 22۶؛ ۶/ 4۷
جالل الدین مجتبوی: 1/ ۱۷

جالم بن جندل ِغفاری: ۸/ ۳۸۷، 4۶۹
جلندی: ۴/ ۵۵۸، ۵۶0

جلهمة بن عرفطه: ۷/ 4۹۵
جلــودی َازدی بصــری = عبدالعزیــز بــن یحیــی: ۲/ 
۱۱۶ 244، 22۶، 22۹؛ ۷/  ۱۱۹؛ ۴/  ۵۱، ۳۶۱؛3/ 

جمــال الدیــن علــی بــن یوســف = ققطــی: ۴/ 2۷۵، 
۵۶۵، ۵۷۵، ۵۷۶؛ ۶/ 444

بــن محّمــد  َحَمویــة  بــن  الســّنه = محّمــد  جمــال 
4۶۵  ،2۸۸  ،2۳۱  ،22۵  ،۹2  /1 ُجَوینــی: 

جمال ریمی: 5/ ۱۷۱
 جمــال ضیاءالدیــن هــادی بن ابراهیم بن علــی: 11/ 

2۹۹
جمال الدیــن = محّمــد بــن یوســف بــن حســن = 

 ،4۵۹  ،40۹  ،2۳0  /1 حنفــی:  مدنــی  زرنــدی 
4۶۷، 4۸۶، 4۹۶؛۲/ ۶2، ۷2، ۸۸، ۹۸، ۱0۳، 
۱04، 42۹؛ 3/ ۱۹2، 24۶، 2۶2، 2۷۶، 2۸0؛ ۴/ 

۱44 2۶، ۳۳۶؛ ۸/  ۹۶؛ ۷/  4۶2؛ ۶/ 
 جمال الدین اسدآبادی افغانی: 3/ 400

جمال الدین اشخر یمنی: ۷/ ۵۳۸
جمال الدین بن ابی المعالی: ۴/ 2۸2

جمال الدین بن عنبه: ۶/ 44
جمال الدین بن معین: ۴/ ۵۶۹، ۵۷0

جمال الدین بن منظور افریقی مصری: ۷/ ۱20
جمال الدین بن مهّنا: 3/ 40۷، 40۸، 4۱0

 جمال الدیــن بــن نورالدیــن علــی حســینی دمشــقی: 
4۳2 /11

 جمال الدین جرجانی: 11/ 4۳۵
جمال الدین شیرازی: ۴/ ۵0

جمال الدین صرصری: 5/ ۱۱۳
حســینی  ابراهیــم  بــن  عبدالهــادی  جمال الدیــن   

۶۹  /۶ زیــدی:  یمانــی  صنعانــی 
جمال الدین قاسمی دمشقی: 3/ 40۱، 4۱۸

جمال الدین ورامینی: ۴/ 2۷۵
جمیع بن ُعَمیر کوفی: 3/ 4۳، ۱4۵

جمیع بن ُعَمیر: ۲/ ۷۸
جمیل بن صالح: 11/ ۳۳2، ۳۳4

جمیل بن ُعماره: 1/ ۱۱۷، ۱۱۹، ۱2۷، ۱۳0
جمیله = عاصیه )دختر عمر(: ۶/ 4۶۳

جناب بن حارثة بن صخر عذری: ۷/ 44۶
ُجنادة بن سفیان ُجَمحی: ۷/ 44۶

ی: ۷/ 2۹۱
ّ
ُجنادة بن معل

ُجْنــَدب بــن ُجنــاَدة = ابــوذر ِغفــاری: 1/ ۶۵، 2۷0، 
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 ،۹۵  /۲ 4۹۷؛   ،۶2۹  ،۵۵۶  ،۵۱۹  ،۳44  ،2۹۱
۱۷۷، ۱۸۵، 2۷۶، ۳4۵، ۳۶۵؛ ۴/  2۹۵؛ 3/ 
 ،۳۱۷  ،۱24  ،۱۸  /۶ 4۳۵؛   ،2۳۸  ،2۱۶  ،۶۵
 ،42۳  ،42۱  ،۳۹۵  ،۳۹0  ،۳22  ،۳20  ،۳۱۹
 ،۳۷0 ،202 ،۱۳۱ ،۵4  /۷ 4۳۷، 4۳۸، ۵۱۵؛ 
۵۶۹؛ 1۰/ ۳۳، ۳4، ۳۶، ۱2۱، ۱۳4، ۱۳۷، ۱۳۹، 
 ،۱۹۸ ،۱۹۷ ،۱۸۸ ،۱۸۳ ،۱۵4 ،۱۵۳ ،۱۵2 ،۱4۶

۱4۸  /11 200، 20۱، 2۱۷، 4۳۳؛ 
ُجنــَدب بــن ُزَهیــر َازدی غامــدی: 3/ 40، ۳۵۳؛ ۸/ 
۱۹2، 4۱۷؛ ۹/ ۵، ۵۹، ۶0، ۶۷، ۷۶، ۷۹، 2۶2، 

۵۶0
ُجنَدب بن کعب عبدی َازدی غامدی: ۹/ ۵۶0

ُجْنــَدع بــن عمــرو بــن مــاِزن انصــاری = ابو ُجنیــده: 1/ 
۵۱۱ ،۱2۶ ،۶۵

ــن عمــرو: 3/ ۳۵۷؛ ۹/  ــن عبــد الرحمــان ب جنیــد ب
۵۹۹

جنید قواریری = ابو القاسم: 5/ 4۷، ۵۵
جهجــاه بــن ســعید ِغفــاری: ۹/ ۶، 200، 20۱، 202، 

۳۳۷ ،2۹۷ ،2۶۱
جهشیاری: ۲/ 2۷۵

َجهَضمــی بصــری = نصــر بن علــی بن نصــر: 1/ ۱۶۵، 
۱۷۸؛5/ 4۶؛ ۷/ ۱۵۵؛ 1۰/ ۱۶۱

 َجهم بن ابی  َجهم: ۸/ ۱4۹، ۱۵0
َجهم بن صفوان: 1۰/ ۱۳۸

جهیم فهری: ۹/ 2۸۱
جواد بن سعد بن جواد بغدادی: 11/ ۳۷۸

جــواد ســاباط بــن ابراهیــم ســاباط ســاباطی حنفــی: 
۱0۸ /۶

ــی:  ــی محّرم علــی زنجان ــن حــاج مول جــواد طارمــی ب
2۷۹  /۴

جورجس )جورجیس/ جرجیس(: 3/ ۵4
بــن  یعقــوب  بــن  ابراهیــم   = ســعدی  جوزجانــی 
اســحاق: 1/ ۱۳۵؛ ۷/ 40۹، 42۸، 44۹، 4۵۵، 
4۵۹، 4۶۸؛ ۹/ ۳0۳، 4۵4، 4۹۷، ۵۳0، ۵۳4، 
 /11 20۷؛   ،۱۸0  ،۱۷۶  ،۱4۷  /1۰ ۵44؛   ،۵۳۶

۱۵۸  ،۱4۵  ،۱۳۶
 ،۱۵۳ ،۱2۷ ابراهیــم: ۷/  بــن  جوزقانــی = حســین 

۵۳۶  /۹ 2۳۵؛   /۸ ۱۵۵؛   ،۱۵4
 ،۵۶4 ،2۶۱  /1 حّمــاد:  بــن  اســماعیل   = جوهــری 

۵۸  /1۰ ۹۵؛   /۷ ۵۸۹؛   ،۵۸۵
جویبــاری = احمــد بــن عبــداهلل شــیبانی = ابــو علــی 
 ،42۳  ،40۱  ،۳۹۱  ،۳20  /5 ۳۱۱؛   /1 َهــَروی: 

۱۵0  ،۱4۹  /1۰ ۵۸۹؛   /۹ 44۳؛   ،42۸
جویبر: 1/ ۱۳2؛ ۹/ 4۵

ُجَویریه بنت اسماء: 1/ ۱2۶؛ ۲/ ۱42؛ 11/ ۶۸
حابس بن سعد: ۹/ ۱۷4
حاتم بن قبیصه: ۲/ 40۱

حاتم طائی: ۲/ ۵۵۳؛ ۶/ 2۹۱، 4۶۷
حاتم بیگ اعتمادالّدولة اوردبادی: 11/ ۳۷۹

حاج بابا ابن میرزا جان قزوینی: 11/ ۳۷۷
 حسین یزدی اردکانی: 11/ ۳۷۸، ۳۹۳

ّ
حاج مال

عثمان موصلی: 11/ 2۶۷
ّ

حاج مال
حاج میرزا اسماعیل: ۲/ ۵۳

حاجــی خلیفــه = مصطفــی بــن عبــداهلل چلبــی: 1/ 
2۱۶، 22۳، 224، 22۶، 240، 24۸، 2۵۷؛ ۴/ 

۵۷۶ ،۵۷۵ ،۵۷۳ ،۵۷۱
حــارث بــن ابــی العــالء = ابــو ِفــراس حمدانــی: ۲/ ۱۸، 
۸۱، 24۳، 2۸4؛ 3/ ۵۵4، ۵۶4، ۵۸۵، ۵۹۱، 
 ،۶0۶ ،۶0۵ ،۵۹۸ ،۵۹۶،۵۹۷ ،۵۹۵ ،۵۹4 ،۵۹2 

۶0۹ ،۶0۸ 
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حارث بن ابی حارثه: 1/ 4۳۶
حارث بن ادریس: 11/ 202
حارث بن ُاسامه: 5/ 44۳

حارث بن انس: 5/ 242
حارث بن اوس: 5/ 242

ــن عمــرو انصــاری اوســی: ۹/  ــن حاطــب ب حــارث ب
۵۵۸

حارث بن حصیرة کوفی: 3/ ۱4۵
حــارث بــن حکــم بــن ابــی العــاص: 5/ ۳44، ۳4۶؛ 

۸/ 4۱۳، 4۵0؛ ۹/ 2۱2، ۶0۱
حــارث بــن ربعــی = ابــو قتــاده: ۷/ 22۳، 224، 2۳2، 
2۳۵؛ ۸/ 2۷4، 2۷۹، ۳02، ۳0۳، ۳04، ۳0۶؛ 

44 /۹
حارث بن زیاد محاربی: ۷/ ۱2۶
حارث بن صّمه: ۷/ 2۹2، 2۹۷

حارث بن عبد الرحمان بن سعد مثّنی: 5/ ۳۳۶
حــارث بــن عبــداهلل اعــور َهْمدانــی: ۲/ ۳۸۹؛ 3/ 
 ،۶0 ،۶ 4۱۷، ۵۸۱؛ ۹/  ۱4۵، 2۳4، ۵2۷؛ ۸/ 
۸۳، 2۶۳؛ 11/ ۳۱۹، ۳2۷، ۳۳۱، ۳۳2، ۳۳4، 

۳۷2  ،۳۳۵
حارث بن عبداهلل بن اوس: ۶/ ۱۶2، ۱۶۳

حارث بن عبداهلل بن عّباس: ۸/ ۱۳۱
حارث بن عبداهلل مدینی: 1۰/ ۱۳۵

لب: ۲/ 2۸، ۱۹۱؛ ۶/ 244 حارث بن عبدالُمّطَ
حارث بن عدی: 5/ 24۳

حــارث بــن عمــرو بــن حــرام انصــاری خزرجــی: ۹/ 
۵۶0

حارث بن قیس خزرجی: ۷/ ۳۸۱
حارث بن قیس سهمی: ۷/ 44۶

حارث بن کعب: 1۰/ 2۹
کلــدة ثقفــی: 5/ ۹۳؛ 1۰/ ۳۳4، ۳42،  حــارث بــن 

40۵
حارث بن مالک: ۲/ ۵۷۶؛ 3/ ۳۱4

حارث بن محّمد: 1/ 2۸2، 2۸۵
حارث بن مسمار بهرانی: 1۰/ 2۶۹

حارث بن نضر سهمی: ۲/ 24۳، 2۵۶
حارث بن نعمان بن امّیة انصاری اوسی: ۹/ ۵۵۸

حــارث بــن نعمــان ِفْهــری: 1/ 40۳، 404، 40۵، 40۸، 
 ،۵۶۶ ،۵۶۵ ،442 ،4۳2 ،4۱۵ ،4۱2 ،4۱۱ ،4۱0

۶4۸
حارث بن نمر َتُنوخی: 11/ 42

حارث بن هشام: 3/ ۹۷؛ 1۰/ ۱2۶
حارث بن َوْهب: ۶/ 4۱0

حارث بن یزید حضرمی: 5/ 4۸
حارث غنوی: 11/ ۱۹0

ب: 1/ ۱2۷، ۳۱۹؛ ۶/ ۳۷۳ حارثة بن ُمَضِرّ
حازم بن ابی حازم احمسی: ۹/ ۵۶0

حازم بن جبلة بن ابی نصره: 1۰/ ۱۷۹، ۱۸0
حاطب بن ابی بلتعه: 5/ ۱۵۱؛ ۹/ ۳2
حاطب بن حارث ُجَمحی: ۷/ 44۵

کــم نیشــابوری = محّمــد بــن محّمــد بــن احمــد  حا
= ابــو احمــد: ۷/ ۱۵4، ۳۹0، ۳۹۵، 4۱0، 422، 
4۵۶؛ ۹/ 4۱۵، 4۷۹، ۵۱2، ۵۱4، ۵2۱، ۵2۸، 

۱۳۶  /11 ،۱۳۹ ۵۳4؛ 1۰/ 
حامــد بــن آدم َمــْرَوزی: 5/ ۳۳۶، 42۷؛ ۹/ 4۹۶، 

4۹۷
حامد بن علی بن ابراهیم ِعمادی: 1/ ۳۹، 2۵۸

حامد بن محّمد بن شعیب بلخی: 3/ ۵۵۹
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حباب بن جبلة دّقاق: 5/ ۳۳۷
حباب بن قبطی: 5/ 242

حباب بن ُمنذر: ۷/ ۱0۵، ۱0۷، ۱۳۱، 2۹2، 2۹۳
حباب بن یزید مجاشعی: 3/ ۱۷۵؛ ۹/ 24۷

حّبان بن ابی تراب: 1۰/ ۱۳2
ــة: 1/ ۶۶،  ــو ُقدام ــی = اب ــی َبَجل ــن ُعَرن ــن ُجَوی ــة ب َحّبَ
24 ۳۶0؛ ۹/  2۸0، ۳۱۶، ۳۳۶؛ ۷/  2۹۶؛ 3/ 

حبتر/ُزَفــر )عمــر ابــن خّطــاب(: ۲/ 2۱، ۸۵، 2۳۸، 
۳۸2، 44۳، 4۵0، 4۵2؛ ۴/ 22۸

ــدادی: 1/  ل بغ
ّ

ــال ــوب َخ ــن اّی ــی ب ــن موس ــون ب َحْبش
۶۵۶ ،۶۵2 ،۶۵۱ ،4۹۳ ،4۹2 ،۳۹۵ ،۱۹4

ُحْبشــی بــن ُجنــاَدة ســلولی: 1/ ۶۷، ۱0۱، 202، 2۷0، 
۵۱۸؛۶/   ،۵۱4  ،۵۱۱  ،4۹۷  ،4۹۶  ،۳2۱  ،2۹4

۵۱4، ۵۱۵؛ ۹/ ۵۶0
حبیب َاّساف: 1/ ۸۳

ــو محّمــد مصــری: 5/  حبیــب بــن ابــی حبیــب = اب
۵۱۱ ۳۳۷؛ ۹/ 

حبیب بن ابی ملیکه: 1۰/ ۱۱۱
کوفــی: 1/ ۷۶، ۷۷،  حبیــب بــن ابی ثابــت اســدی 
۷۸، ۸۳، ۱04، ۱2۷، 4۹۵؛ 3/ ۱4۵؛ ۶/ ۳40، 

۳4۸؛ ۸/ ۱۷، ۱۹؛ 11/ 2۵
حبیــب بــن اوس = ابــو تّمام طائــی: 1/ 4۶، ۶۱، ۳۵۱، 
42۵، ۵۶4؛ ۲/ ۱0، ۱۱، 2۸۷، 4۹۹، ۵0۱، ۵0۷، 
 ،۵۱۷ ،۵۱4 ،۵۱۳ ،۵۱2 ،۵۱۱ ،۵۱0 ،۵0۹ ،۵0۸
 ،۵۱  /3 ۵۸4؛   ،۵۶2  ،۵24  ،۵2۱  ،۵20  ،۵۱۸

۵42، ۵۶۱؛ ۴/ ۸4؛ ۷/ ۱۷۸
حبیب بن ُبدیر = ابو وّضاح: ۲/ ۳۱۵، ۳۱۶

حبیــب بــن ُبَدیــل بــن َوْرقــاء ُخزاعــی: 1/ ۶۸، 2۷0، 
۵۱۹ ،۵۱۱ ،۳۳۱ ،۳2۹ ،۳2۸

حبیب بن ثابت: 5/ 4۸4
حبیب بن جحدر: 5/ ۳۳۷

حبیب بن زید: 5/ 242
حبیب بن عبدشمس: 11/ ۶0

حبیب بن کعب َازدی: ۹/ ۶۷
حبیــب بــن محّمــد عجمــی بصــری: 5/ ۳۵؛ 11/ 

۱۹۷
َمة فهــری: ۲/ 202، 20۷، ۵۵2؛ ۶/ 

َ
حبیــب بــن َمَســل

۳24، ۳2۵؛ ۸/ 4۵۱، 4۶۹؛ ۹/ ۱۱۹، ۳0۱، ۳02؛ 
1۰/ ۹۸، 2۳۸، 2۵4، 42۶، 4۸0، ۵۱۳؛ 11/ ۹۱

حبیب بن یسار: 1/ ۳2۷
حبیب خراسانی: ۶/ ۵2

حبیب خویی: ۶/ 4۶
حبیب نّجار: ۲/ 4۶۳، 4۷۳

حبیب اهلل کاشانی: ۴/ 2۸۱
حبیب اهلل موسوی خوئی: ۴/ 2۷۹

ُحبیش بن کمیت: ۲/ ۳2۳، ۳24
حّجاج بن أرطاة: 3/ ۱۳۳

حّجاج بن عتیک ثقفی: ۶/ 40۸
حّجاج بن عالط: ۸/ 2۱2

ــة انصــاری: ۲/ ۱۳۶؛ ۹/  ــن غزی ــن عمــرو ب حّجــاج ب
۵۶۱ ،۳۳۷ ،۳2۷ ،۳۱۳ ،2۶۶ ،2۶۱ ،20۳ ،۷

حّجاج بن قاسم: 3/ ۱2۱
حّجاج بن محّمد: 1۰/ 2۱۹
حّجاج بن منّبه: 5/ 4۸۵

َمی َانماطــی بصــری: 1/ ۱۶۶، 
َ
حّجــاج بــن ِمنهال َســل

۵۳0 ،4۵۹
حّجــاج بــن نصــر = ابــو محّمــد بصــری: ۹/ ۵2۷، 

۵2۸
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حّجــاج بــن یوســف ثقفــی بغــدادی = ابــو محّمــد: 1/ 
۱۸۱، ۱۳0؛3/ 2۸؛ 5/ 4۵0؛ ۷/ ۱۷2؛ ۸/ ۱۳2، 
20۱، 202، 20۵؛ ۹/ ۸۳، 2۱0، 2۱۱؛ 1۰/ ۸0، ۸۱، 

2۹۷ ،2۹۶ ،۹0 ،۸۷ ،۸4 ،۸۳ ،۸2
ــی  ــن اب ــد ب ــاس احم ــو العّب ــن اب ــهاب الدی ــار ش حّج

طالــب: ۶/ ۸۳
حجر بن عبدالجّبار: ۲/ ۳2۵

حجــر بــن عدی کندی کوفــی: 5/ 4۷4؛ ۸/ ۱۳؛ ۹/ 
 ،۳۳۶ ،2۶۱ ،۱۹۷ ،۱۹۵ ،۱۹4 ،۱۹۳ ،۸4 ،۸2 ،۶
۵۵۶، ۵۶۱؛ 11/ ۵، 2۸، 4۱، ۶۹، ۷0، ۷4، ۷۵، 
 ،۱00 ،۹۶ ،۹۵ ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸ ،۸۵ ،۸2 ،۷۷ ،۷۶

۱42 ،۱۳2 ،۱0۶ ،۱02 ،۱0۱
حجر بن محّمد سامی: ۶/ 4۶

َمة کندی: ۹/ ۵۶۱
َ
حجر بن یزید بن مَسل

حجر بن یزید: 11/ ۷۵
حّدان بن شمس بن عمرو بن ازد: ۲/ ۳۵۳

یفــة بــن ُاَســید ِغفاری = ابــو َســِریَحة: 1/ ۶۸، ۶۹، 
َ

ُحذ
 ،2۶۷  ،2۶2  ،24۸  ،2۱۹  ،2۱۳  ،۱04  ،۱02  ،۷0
2۷0، 4۱۸، ۵02، ۵0۵، ۵۱۱، ۵۱۳، ۵۱۷، ۶۱4؛ 

24۵ /۶
یفة بن ِمْحَصن: ۷/ ۳22

َ
 ُحذ

یفه بن قتادة مرعشی: 11/ ۱۹۹
َ

ُحذ
یفه بن محّمد: ۲/ ۵۳2

َ
ُحذ

یفــة بــن یمــان: 1/ ۷۱، ۷2، ۱0۵، 
َ

یفــۀ یمانی/ُحذ
َ

ُحذ
2۱0، ۳۵۷، 40۶، 440، 4۹۷، ۵۳2، ۶۱۷؛ ۲/ 
۱0۸، ۱0۹، ۱۵۹، ۳۹۳، 4۷4؛ 3/ 2۸۳، 2۸۷، 
۳4۶، 4۷۹؛ ۴/ 4۶۳، ۵۳۳؛ 5/ 2۶، ۹۳، ۵0۵؛ 
 ،۳۶2 ،۳۵۷ ،۳۵۶ ،۱۸۸ ،۱۵۳ ،۱۱2 ،۱۱0  /۶
۳۶۳، ۳۹0؛ ۷/ ۱۹۳، ۳04، ۳۹۹، 42۱؛ ۸۱/۸، 

 ،24 24، 44، ۳۹۸؛ ۹/  ۱0۳، ۱۷۹، 44۷؛ ۹/ 
4۳، ۵0، ۵4، 22۹، 2۳0، ۳۹۳، ۵0۳، ۵۱۹؛ 1۰/ 

۱۹۱ ،۱۶۸ ،۷۳ ،۳4
ــی: ۷/ ۳۱؛ ۶/  ــی یربوع ــی تمیم ــد ریاح ــن یزی ــّر ب ح

۵44
حــّر عاملــی = محّمــد بــن حســن: ۲/ ۳4۳؛ 3/ ۱۱۶؛ 
 ،2۹4  /11 ۶۶؛   /۶ ۷4، ۱2۹، 4۶۷، 4۸0؛   /۴

4۸۳ ،۳۸4 ،۳۷۸
حرالی: ۶/ ۱04، ۳۳0

حرب بن ُصَبیح: 1/ 4۵۷، 4۶4
حــرب بــن میمــون عبــدی = ابــو عبدارحمــان بصری: 

424 ،۳۳۷ /5
حرث بن خالد مخزومی: ۷/ ۹۵

حرث بن ُعَبیداهلل بن فضل: ۲/ ۳۹۱، 40۵
حرث بن مالک: 1/ ۱2۷؛ ۶/ ۵۱۳

حرث بن نضر خثعمی: ۲/ 24۵
حرث بن هشام: ۴/ 2۹۵

حرث نصری: 5/ ۷۶
حردان حّفار: ۲/ ۳۵۵

حرفوشــی عاملــی = محّمــد بــن علــی بــن احمــد: 11/ 
4۱۸ ،4۱۷ ،۳۹۹ ،۳۹۷ ،۳۹۵ ،۳4۷ ،2۹۳ ،۱۱

حرقوص بن ُزَهیر سعدی: ۹/ ۵۹، ۳۵2
حرملة بن یحیی = ابو حفص مصری: ۷/ ۱۶۱

حریــث )غــالم معاویــة بــن ابــی ســفیان(: ۲/ 240، 
24۱

حریث بن ظهیر: ۹/ 2۵
حریز بن عثمان: 5/ 4۵۱؛ 11/ ۱4۵

حریفیــش = شــعیب بــن عبداهلل بــن ســعد: 5/ ۱44؛ 
۷/ ۱۵۸؛ 11/ ۱۹۱، ۱۹2، 20۱، 22۱، 22۳



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 12( 35۶

حزقیل )مؤمن آل فرعون(: ۲/ 4۶۳، 4۷۳
حزقیل بن بوذی بن عجوز: ۶/ ۶0

حســام الدین بــن جمال الدیــن طریحــی: 11/ ۳2۹، 
۳۸۹

حســام الدین بــن محّمــد بایزیــد = ســهاَرْنُپوری: 1/ 
۶0۹ ،۵2۶ ،4۷0 ،2۵۷

ی: ۶/ ۱۱۵
ّ
حسام الدین محل

َحّسان بن ابراهیم َعَنزی = ابو هاشم: 1/ ۱۵4
َحّسان بن ابراهیم کرمانی: 1/ ۷۷

 ،۳۷0  ،۹۷  ،۷2  /1 انصــاری:  ثابــت  بــن  َحّســان 
4۳۷، ۵۶۱، ۶۳۱؛ ۲/ ۶، 2۱، 4۱، ۵۵، ۶۹، ۷0، 
 ،۸۸ ،۸۷ ،۸۶ ،۸2 ،۸۱ ،۸0 ،۷۵ ،۷4 ،۷۳ ،۷۱
 ،۱۱2  ،۱۱۱  ،۱۱0  ،۱0۹  ،۱0۸  ،۱0۶  ،۱0۵  ،۱04  ،۹۷
۱۱۶، ۱۱۷، ۱۵۳، ۱۹4، 2۸0، 2۸۹، ۱۱۳، 40۶؛ 
 ،24۳  ،204  /۶ 24۸؛   ،24۵  ،۱۹4  ،۱۵۶  /3
 ،4۳2  ،40۳  ،۳02  ،2۹۳  ،202  ،2۹  /۷ ۵۳۱؛ 
 ،۱2۷ ۱2۸، ۳۷۶، ۳۷۷، 424؛ ۹/  4۸2؛ ۸/ 
 ،42۶ ،42۵ ،2۶0 ،2۵۸ ،2۵۶ ،2۵4 ،20۸ ،۱2۹

۳۳۶ ،۳۷  /1۰ ۵04؛ 
 َحّسان بن  َحّسان: 11/ ۳۸، ۳۹، 4۱

حّسان بن عطیة دمشقی: ۹/ ۵20
حّسان بن غالب مصری: 5/ ۳۳۷، 4۸4

حّسان بن محدوج ذهلی: ۹/ ۵۹
َحّسان شعری: 3/ 24۵

حّسان کوفی: ۸/ ۱4۱
اء نیشــابوری = ُعَبیــداهلل بــن عبــداهلل: 

ّ
َحســکانی حــذ

1/ ۷2، ۹۷، ۱۱2، 2۱0، 2۷۷، ۳۳۷، 40۵؛ ۲/ 
4۶۶، 4۹2؛ 3/ ۱۹۸، 24۳، 2۶2

حسن احمد لطفی: ۲/ 4۳0

حسن افندی َبّزار موصلی: ۸/ ۸۵
حســن آل ابــی عبدالکریــم مخزومــی: 11/ ۹، 2۹۳، 

۳۱۳ ،۳0۳ ،2۹۵
حســن بصــری: 1/ 2۸۸؛ ۲/ 4۹0؛ 3/ ۱۹۳، ۳۵4؛ 
5/ ۳۵، ۵۱، 2۵۷، ۵۱0، ۵۳۷، ۵۳۸؛ ۶/ 2۷۷؛ 
۷/ ۱2۶؛ ۸/ ۷4، 2۵2، ۳۳۱، ۳۳۷؛ ۹/ ۱۵4، 
۵2۵؛   ،4۸۶  ،4۷۳  ،44۶  ،۳۹2  ،۳۹۱  ،۳۸۸
1۰/ 2۱۸، 2۱۹، ۳2۵، ۳4۵، ۳4۸، ۳۹۵؛ 11/ 

2۷4 ،2۳۵ ،۱۹0 ،۱۸۸ ،۱0۶
ل: 5/ 2۹0

ّ
حسن بن ابراهیم = ابو علی خال

حســن بــن ابراهیــم = ابــو محّمــد مصــری = ابــن  زوالق: 
۶۳۷ ،20۱ ،۳4 /1

حسن بن ابراهیم فقیمی واسطی: 5/ 4۸۶
حسن بن ابی الحسن دیلمی: ۲/ ۱۵۷

حسن بن ابی الحسن یسار بصری: ۲/ ۳۹۶
حسن بن ابی هبیش: 5/ ۳0۳

حسن بن احمد استرآبادی لغوی نحوی: ۲/ ۵۱۵
حســن بــن احمــد اصطخــری = ابــو ســعید: ۴/ ۱4۵، 

۱۵۷ ،۱۵۵ ،۱4۶
کــی: 3/  حســن بــن احمــد بــن ابراهیــم بــن فیــل انطا

۵۵۹
حسن بن احمد بن حبیب کرمانی: 3/ ۵۵۹

حسن بن احمد بن حسن حّداد ُمقری: 1/ ۳۹۹
حسن بن احمد بن حسن حّداد: 1/ 2۸۱؛ 5/ ۱4۷

حسن بن احمد بن سلیمان َسّراج: 3/ 2۶۸
حسن بن احمد بن موسی غندجانی: ۶/ ۹۳

حســن بــن احمــد بــن یوســف بــن عشــرة عاملــی: 11/ 
۳22

حسن بن احمد سمرقندی: ۶/ ۹۳، ۱۱۱
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حســن بــن احمــد فارســی نحــوی: ۴/ 2۶۹، 2۷۱، 
2۹0

حسن بن احمد فقیه: 5/ 2۹۹
دی: 1/ ۳۷2

َ
حسن بن احمد َمخل

حسن بن احمد َمهری: 1/ ۹۷؛ ۲/ ۷2
حسن بن اسماعیل: 3/ ۹۸

حسن بن بشر = آِمدی: ۲/ 2۸4، ۵۱۳، ۵۱۷، ۵۶۳
حســن بــن حــاج محّمدابراهیــم بــن حــاج محتشــم 

اردکانــی: ۲/ ۳4۳
حسن بن حسن ُمّثنی: 3/ 402، 40۶، 4۱2

حسن بن حسین = ُسّکری: ۲/ ۳02
حسن بن حسین بن عاصم هسنجانی: 5/ ۳۳۷

حسن بن حکم نخعی کوفی: 1/ ۳2۶
کَســیب = ابــو علــی َســّجادة  حســن بــن حّمــاد بــن 

۳۷۵  ،۳۷2  ،۱۷۵  /1 بغــدادی: 
حسن بن حمزة اقساسی: 5/ ۳2
حسن بن حی َهْمدانی: 3/ ۱4۵

حسن بن خلیل بن مّره: 5/ 40
حسن بن دینار = ابو سعید تمیمی: 5/ ۳۳۷

حسن بن راشد: 1/ 4۷۵؛ 11/ ۳۱۳، ۳۱4
حسن بن رجاء: ۲/ ۵۷4

ب ابو محّمد: ۴/ ۵۸2
ّ

حسن بن زبیر مهذ
حسن بن زیاد ابو علی لؤلؤی کوفی: 5/ ۳۳۸

حسن بن زید بن حسن: ۷/ ۱۷۸
حسن بن زیِد شهید: ۴/ 4۶۹

حســن بــن زیــن الدیــن بــن علــی شــهید ثانــی: ۴/ 
2۸۳

حســن بــن زین الدیــن عمــر بــن حبیــب = بدر الدیــن 
بــن حبیــب: ۶/ ۷۸

حسن بن سعد: ۸/ ۳0۶

حســن بــن ســفیان َشــیبانی َنَســوی: 1/ ۵۸، ۱۹0، 
۳2۳، 4۵۶، 4۵۸، 4۶۷، 4۶۹، ۵0۷، ۵۱۷؛ 5/ 

۱4۸؛ 1۰/ ۱۶0، 220
حسن بن سهل: ۲/ ۵۷4؛ 3/ 4۷2

کرکــی عاملــی: 11/  حســن بــن ســید جعفــر اعرجــی 
۳۳۷

حسن بن شبل کرمینی بخاری: 5/ ۳۳۵، ۳۳۸
حسن بن صالح: ۶/ 2۱۱

حسن بن َصّباح اسماعیلی: 1/ ۶۳۸
حسن بن طیب بلخی: 5/ ۳۳۸

حسن بن طیب شجاعی: 3/ ۵۵۹
حســن بــن عبــداهلل بــن ســعید = ابــو هــالل عســکری: 
۲/ ۵۱۵، ۵۱۶؛۶/ ۱۸2، 22۸، ۳۱۵، ۳۶۱، 442؛ 

۷/ ۱۱۶، ۵۱0؛ ۹/ ۱4۶؛ 1۰/ ۳2۶، ۳4۶
ــان نحــوی ســیرافی: ۴/  ــن مرزب ــن عبــداهلل ب حســن ب

2۶۹ ،۱۵۷ ،۷4
حسن بن عبداهلل عسکری: ۷/ ۱۱۶

حسن بن عبدالودود = ابو علی شامی: 5/ ۱2۱
حسن بن عثمان = ابو سعید تستری: 5/ ۳۳۸

حســن بــن َعَرفــة بــن یزیــد = ابو علی عبدی بغــدادی: 
1/ ۹4، ۱۸0؛ 5/ 4۹۵؛ ۹/ ۵20

حسن بن ُعروه: 11/ ۱۷2
حســن بــن عطیــة بــن َنجیــح قرشــی کوفــی = ابــو علــی 

بــّزاز: 1/ ۶۶، ۱۶۳
حســن بــن علــی = ابــو علــی نخعــی = ابــو اشــنان: 5/ 

۳۳۸
حسن بن علی اهوازی: 5/ ۳۳۸، 44۵

حســن بــن علــی بــن ابــی طالــب؟مهع؟: ۶/ ۸۵، ۸۷، 
۵۵۱ ،4۶۶ ،4۶۳ ،۳۵۷ ،2۸۱ ،24۱ ،۱۵2 ،۱۱2
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حسن بن علی بن احمد مهابادی: ۴/ 2۷4
حســن بــن علــی بــن جابــر = قاضــی شــرف الدین 
خوالنــی یمنــی َصنعانــی: 11/ ۱۱، 2۹۳، ۳4۷، 

44۵  ،44۳
حســن بــن علــی بــن حرب بــن ابــی األســود دؤلــی: ۲/ 

۳۷0
حسن بن علی بن حسن قّمی: ۶/ 42

ی: ۶/ ۱۹، 20
ّ
حسن بن علی بن داوود حل

عــدوی  ســعید  ابــو   = زکریــا  بــن  علــی  بــن  حســن 
4۶2  ،۳۳۸  /5 بصــری: 

حسن بن علی بن سهل عاقولی: 1/ ۱۳۶، ۱۵۱
 حســن بــن علــی بــن شــدقم حســینی مدنــی: 11/ 

۳۳۸
حسن بن علی بن شعیب عمری: ۲/ 42۸

حسن بن علی بن عبداهلل بن مغیره: ۲/ ۱۵0
حســن بــن علــی بــن َعّفــان عامــری = ابــو محّمــد 

۳۱۵  ،۳00  ،۱۸۳  /1 کوفــی: 
حسن بن علی بن عیسی َازدی معانی: 5/ ۳۳۹

حسن بن علی بن فّضال: 3/ 224، 22۶
حســن بــن علــی بــن محّمــد بــن جعفــر وخشــی: 11/ 

2۷4 ،2۷۳
حســن بــن علــی بــن محّمــد واعــظ = ابن  مذهــب: 1/ 

20۶
حسن بن علی َسّجاده: ۲/ 44۷
حسن بن علی صیرفی: 1/ 4۷4

حســن بــن علــی عــدوی بصــری: ۴/ 4۵۹؛ 5/ 4۶۱؛ 
4۳۹ ،42۵ /۷

حسن بن علیل َغَنوی: 1/ ۳۹۶
حسن بن عّمار شرنباللی: 5/ ۱۷۷

کوفــی:  ــو محّمــد  حســن بــن عمــارة بــن مضــّرب = اب
۳۳۹  /5

حسن بن عمر بن خّطاب تغلبی: ۴/ ۶2
حسن بن عمر جرمی: 3/ ۳2۷

حسن بن عمر کردی: ۶/ ۸۳
حسن بن عمرو بن سیف عبدی: 5/ ۳۳۹

حسن بن غالب = ابو علی تمیمی: 5/ ۳۳۹
حسن بن غفیر مصری عّطار: 5/ ۳۳۹
حسن بن لؤلؤی کوفی: ۷/ 44۹، 4۵0

حسن بن مالک بن ُحَویرث: 1/ ۱22، ۱2۷
ی خّطی: ۲/ ۳4۳

ّ
حسن بن مجل

حسن بن محبوب: ۲/ 4۵0
حسن بن محّمد = ابن  حمدون: 5/ ۱۱2

حسن بن محّمد = ُسّکری: ۲/ 2۷۵
حســن بــن محّمــد بدرالدیــن بورینــی شــافعی: 11/ 

42۶
حسن بن محّمد بن  جریر: ۷/ ۵۳۱

حســن بــن محّمــد بــن حســن = ابــو علــی ابهــری 
۱۳۷  /1۰ مالکــی: 

حســن بــن محّمــد بــن حســن عــدوی عمــری: 5/ 
۱2۸  ،۱۱۳

حســن بــن محّمــد بن حســن قّمــی: 1/ 22۹؛ ۴/ ۷۶؛ 
42 /۶

 حسن بن محّمد بن حسن موسوی: ۴/ ۳۸۸
حســن بــن محّمــد بــن حســین = نیشــابوری قّمــی = 
4۶۶؛۲/   ،۳۸4  ،۳۷۶  ،۹۷  /1 الدیــن:  نظــام 
۸۸، ۹۶، 4۶0، 4۶4؛ 3/ ۱۵2، ۱۷۱، 24۶، 2۶۱، 
 ،۵0۳  ،۳0۷  ،۳04  ،2۱0  ،۱4۱  ،۱۳۵  /۶ ۳۸0؛ 
۱0۹ ،4۷ ۳۸۱، ۳۸۵، 422؛ ۹/  ۵۱۷، ۵۱۸؛ ۸/ 
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حســن بــن محّمــد بــن ســلیمان عربــی عــدوی: 5/ 
۱۸

حسن بن محّمد بن صباح: ۲/ ۱۷۹
ل: 1۰/ 222 ّ

حسن بن محّمد خال
حسن بن محّمد طیبی: 1/ ۶4۵

حسن بن محّمد غّسانی: 3/ ۵4۳
 حســن بن مطّهر بن محّمد یمنی جرموزی حســنی: 

2۷۸ /۴
حســن بــن مظّفــر ابــو علــی بصیــر/ ضریــر : ۴/ ۸، 

42۸  ،42۷  ،2۵۹
حسن بن معتمر: 1۰/ ۱۸0

حسن بن معد: 5/ 24
حسن بن منصور َفرغانی: ۶/ ۳2۹

حسن بن نّجار: ۴/ ۵۶۷
حسن بن هبة اهلل تغلبی دمشقی: ۴/ ۵4۱

حسن بن واصل: 5/ ۳40
حسن بن وهب: ۲/ ۵۱۹

حسن بن یزید مؤّذن بغدادی: 5/ ۳40
حسن بن یعقوب قاری: ۴/ 2۷4

ــی: 1/ ۹۱؛ ۲/ 
ّ
حســن بــن یوســف بــن مطّهــر = حل

44۸، ۵4۹؛ ۴/ 22۷، 2۷۵، 2۸2، 2۸۳، 2۸۹، 
۳۸۹، ۵۶۸، ۵۷۳، ۵۷4؛ ۶/ 20، 44، ۹۹

بی: 3/ 24۷؛ ۷/ ۱۹۹
َ
حسن َچل

حسن خلیعی: ۶/ ۳۶
حسن زکی عسکری: 3/ 22۵

حسن صدرالدین کاظمی: 3/ 40۵
حســن طبــری = عمادالدیــن: 1/ 2۷۶؛ ۲/ ۷۶؛ 3/ 

22، ۵۵۶؛ ۶/ 4۳
حســن ِعدوی حمــزاوی مالکــی: 1/ ۵۷2، ۵۹۵؛3/ 

 /11 ۳۳۹؛   ،۳۳۸  /۷ 44۳؛   ،2۳0  /5 2۶2؛ 
2۷۱  ،2۷0

 عبــداهلل ُتســَتری: 11/ ۳2۸، 
ّ

حســن علــی بــن مــال
۳۷۸

بی: ۴/ ۱۵0، ۱۵۱، ۱۵۱، 2۶۱، 2۶2، 2۶۳
َّ
حسن ُمَهل

حسن نعمانی: 11/ 204
حسن الّزمان: ۶/ ۱۱0،۱۱۱، ۱۱2

عبدالعلــی  بــن  محّمــد   = لکهنــوی  حســن علی 
۱0۹  /۶ قرشــی: 

حسیب بن حبیب: 1/ ۷۸
حسیل بن جابر: 5/ 242

حسین اثرم: 3/ 40۹
حسین استرآبادی: ۴/ 2۸۳

حسین اشقر: 1/ ۱۳۳
حسین بستانه: ۴/ 2۸۹

 ،۱۵۳ ،۱2۷ ابراهیــم = جوزقانــی: ۷/  بــن  حســین 
۵۳۶  /۹ 2۳۵؛   /۸ ۱۵۵؛   ،۱۵4
حسین بن ابراهیم احتیاطی: 5/ 4۵۶
حسین بن ابراهیم جّصاص: 1/ ۳۷۱

حسین بن ابی الحسن: 3/ 2۵۹
حسین بن ابی القاسم تمیمی: 3/ ۵۵۶

حسین بن ابی َسِری َعْسَقالنی: ۲/ ۵۷۶؛ 5/ ۳40
حســین بــن ابــی محّمد حســن اطــروش بن علــی: ۴/ 

2۶۶
حسین بن احمد = صنوبری: 3/ ۵4۸

ابــن  حّجــاج   = محّمــد  بــن  احمــد  بــن  حســین 
بغدادی: ۴/ ۶، ۱۳، ۸۵، ۱4۱، ۱4۳، ۱44، ۱4۵، 
 ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۳ ،۱۵2 ،۱۵۱ ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱4۶

44۱  /11 2۹0؛   ،2۵۸  ،۱۷۷  ،۱۵۷  ،۱۵۶
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حسین بن احمد خوارزمی: 5/ ۱2۹
حسین بن احمد زوزنی: 1/ ۵۷0

حسین بن احمد مالکی: ۷/ ۵44، ۵۵۸
حسین بن احمد همدانی یزدی: 5/ ۱۱2

حسین بن اسحاق ُتسَتری: 1/ ۱۳2
حســین بــن اســماعیل = ابــو عبــداهلل = محاملــی: 1/ 
 /۶ 2۹۱؛   /5 2۸۳؛  4۹۱؛3/   ،۳۶۹  ،۱۹4  ،۱۱0

4۸۱ 2۹۵؛ ۸/  ۱۳۸؛ ۷/ 
حسین بن اسماعیل مهری: ۲/ ۹2

 حســین بــن امیــر رشــید بــن قاســم رضــوی هنــدی 
۵۶۵ نجفــی حائــری: 11/ 

حسین بن ثابت: ۲/ ۳۶۵، ۳۷۱
حســین بــن جمال الدیــن خوانســاری: ۲/ ۳42؛۴/ 

۵۷2؛ 11/ ۳2۹
حسین بن حّجاج: 1/ 4۶۵

حسین بن ُحَریث َمْرَوزی: 1/ ۱۷۶، ۳0۳، ۵۳0
حسین بن حسن اشقر فزاری کوفی: 1/ ۱۶2، ۳22

حســین بــن حســن بــن احمــد ُغریفــی بحرانــی: 1/ 
۳۵2  /11 2۷۹؛ 

 حسین بن حسن بن زید جرجانی: ۴/ ۳۸۹
عیناثــی  عاملــی  یونــس  بــن  حســن  بــن  حســین 

4۹۳  ،42۷  /11 جبعــی: 
حسین بن حسن حسینی: 1/ 4۷۶

حســین بــن حســن حلیمــی جرجانــی شــافعی: 5/ 
۱۶۱

حسین بن حسن عاملی مشغری: 11/ ۳۷۸
حسین بن حکم: 1/ ۳۷۱

حسین بن حمید بن ربیع کوفی خّزار: 5/ ۳40
حسین بن حمید بن موسی عّکی: ۹/ 4۹۷

حسین بن حمید تمیمی: 5/ ۱2۳
 ،2۹۳،۳22 ،۱۱  /11 کرکــی:   = حیــدر  بــن  حســین 
 ،۳۷۹ ،۳4۷ ،۳4۳ ،۳۳۸ ،۳۳۶ ،۳2۹ ،۳2۸

4۳۷
حسین بن خالویه: 3/ ۵۳۳

حســین بن خواجه شــرف الدین عبدالحــّق اردبیلی: 
2۷۶ /۴

حسین بن داوود = ابو علی بلخی: 5/ ۳40، 44۵
حســین بــن داوود = بشــنوی کــردی: ۲/ ۱0۱؛ 3/ ۵0۱؛ 

۶۵ ،۶2 ،۶۱ ،۶0 ،۵۹ ،۱۳ ،۶ /۴
حسین بن ِدعبل: ۲/ ۵۷۷

حسین بن روح: 3/ 42۳
حسین بن زیاد: ۷/ 44۸

حسین بن زید: ۲/ ۳00
کمال الدیــن بــن أبــُزر حســینی   حســین بــن ســید 

۳۷۸  /11 ــی: 
ّ
حل

حســین بــن شــهاب الدیــن بــن حســین بــن خانــدار 
کرکــی عاملــی: ۴/ 2۷۷؛ 11/ 4۳۷ شــامی 

حسین بن صالح بن حّی: 5/ ۶0
ک: ۲/ ۳۶2، ۳۷۱؛ 3/ ۶۱، ۸۶،  حســین بــن ضّحــا

۸۷
حسین بن عبداألّول: 5/ ۳4۵

حســین بــن عبدالّصمــد بــن محّمــد جبعــی حارثــی 
َهمدانــی = عّزالدیــن عاملــی: ۴/ 2۸۳؛ 11/ ۱0، 
 ،۳۳۶  ،۳۳0  ،۳2۸  ،۳2۷  ،۳2۵  ،۳22  ،۳۱۵

۳۷۳ ،۳۷۱ ،۳4۱
حسین بن عبداهلل بن ضمیرة ِحمَیری: 5/ ۳4۱

حسین بن عبداهلل قّطان َرّقی: 3/ ۵۵۹
حسین بن عبدالوّهاب: ۶/ 4۳
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حســین بــن ُعَبیــداهلل بن ابراهیــم َغضائــری: 1/ 2۷۵؛ 
۴/ 22۶؛ ۷/ ۵۷4

حســین بــن ُعَبیــداهلل/ عبــداهلل ِعجلــی: 5/ ۳4۱، 
4۸2

حسین بن عرفطه: ۸/ 2۸۱
حسین بن علوان بن قدامه: 5/ ۳4۱

حســین بــن علی = ابو الفتــوح رازی ُخزاعــی: ۲/ ۷۵، 
۱۱۷، 2۸۳، ۳0۱؛ ۴/ ۱0۱، 4۵۱؛ ۷/ ۵۳۱، ۵۵۱، 

۵۷4 ،۵۶۵ ،۵۶4 ،۵۵۹ ،۵۵4
حسین بن علی ابو علی حنفی المشی: 11/ 2۵۵

حسین بن علی بن اسود: ۹/ ۵44
حســین بــن علــی بن حســین بن موســی = ابــن بابویه: 

۳۸۷ ،۷۶ /۴
حسین بن علی بن عبداهلل َنَمری: ۲/ ۵۱4

ــری:  ــی عاملــی حائ ــی َهْمدان ــن علــی ُفتون حســین ب
4۹  /۶

حسین بن علی کرابیسی شافعی: 5/ 44۱
حسین بن علی مغربی: ۲/ ۵۱۳؛ 5/ ۱۱0

ابــو عبــداهلل  ابــی احــوص =  بــن  بــن عمــر  حســین 
۱0۷  /5 کوفــی: 

حسین بن عون: ۲/ 4۱۵
حسین بن عیسی: ۹/ ۳۱۵

حسین بن فرج خّیاط: 5/ ۳4۱؛ ۸/ 20
حسین بن فضل کوفی: 5/ 4۸؛ ۸/ ۳0

حسین بن قیس َحَنش: 5/ ۳4۱
حسین بن محسن ُسْبعی: 1/ 2۶۳

حســین بــن محّمــد = ابــن هنــدو: 3/ ۵02؛ ۴/ ۸۸، 
2۵۶ ،2۵4 ،2۵۳

حســین بــن محّمــد = خالــع رافقــی بغــدادی: ۲/ 

۳4۱  /5 ۵۶؛   ،۵۵  ،۵4  ،۵۳  ،۵2  /۴ ۵۱۳؛ 
حســین بــن محّمــد = دیاربکــری مالکــی: ۶/ ۵04؛ 
2۶، ۳2۵، ۳۳۷، ۳۵۸، 4۶۸، 4۸2؛ ۹/   /۷

4۸4  ،۳۸۹
حســین بــن محّمــد = راغــب اصفهانــی: 1/ ۵۸0، 
۶04، ۶۳۳؛۶/ ۳0۸، ۳۱۳؛ ۷/ ۹۵؛ ۸/ 4۱۳؛ 

۱۳2 ،۳۳ ۹۶، 4۵۸؛ 11/   /۹
حسین بن محّمد بزری: 5/ ۳42

حســین بــن محّمــد بــن بهــرام تمیمــی َمــْرَوروذی: 1/ 
۱۶4

حسین بن محّمد بن حسین: ۲/ 42۸
حسین بن محّمد بن علی َازدی کوفی: ۲/ 44۸

حســین بــن محّمــد بــن عمــران اشــعری قّمــی: 3/ 
۵۱۶

حسین بن محّمد بن فهم بغدادی: ۶/ ۹0
حســین بــن محّمــد بــن ناصــر حســینی رّســی: ۴/ 

۳۸0
2۷۶؛   /1 محــّدث:   = تقــی  محّمــد  بــن  حســین 

۱۱۷  /۷ 2۷؛  2۷4؛۶/   ،۱۵2/۴
حسین بن محّمد خارقی: 1/ 404

حسین بن محّمد َمْرَوزی: ۷/ 4۵0
 حســین بــن محّمدعلــی بن حســین عاملــی جبعی: 

۳۷۸ /11
 حسین بن مساعد حسینی حائری: 11/ ۳2۱

َبَغــوی  فــّراء   = محّمــد  ابــو   = مســعود  بــن  حســین 
شــافعی: 1/ ۳۶، 2۱۱، 2۶۷، ۵۳۸، ۵۷۳؛ ۲/ 
 ،۱۷۷  ،۱۶۹  ،۱۵0  /3 4۶4؛   ،42۷  ،۱۱۹  ،۳0
 ،۳2۷  ،۳2۱  ،2۹4  ،2۸۱  ،2۷۸  ،2۶2  ،24۳
4۵۸، 4۸۹، 4۹0، ۵۵۹؛ 5/ ۷0، 24۸، 2۵۵، 
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۵۱4؛ ۶/ ۱۱۳، ۱۱4، ۱2۱، ۱44، ۱4۸، ۱۶2، ۱۷۵، 
 ،4۱۷  ،4۱۳  ،۳۸۳  ،۳۶2  ،۳4۹  ،۳40  ،2۸۵
42۸، ۵02، ۵۱4، ۵۱۵، ۵۱۷؛ ۷/ ۱۶۷، ۱۷۵، 
 ،2۳۱  ،22۹  ،۱۵۱  ،۱0۹  ،۸4  /۸ ۵۳۷؛   ،۳۸۸
24۶، 2۷2، ۳2۷؛ ۹/ 2۶، 42، ۵۱، ۳2۹، 44۸، 

۳۱۵ ،2۱۹ ،۱۹۶ ،۱۸۱ ،۱۶2  /1۰ ۵2۱؛ 
 = یــزدی  میبــدی   = معین الدیــن  بــن  حســین 
 ،424 ،۳۷۶ ،242 ،۷۹ ،۵۸  /1 کمال الدیــن: 

۱۱4  ،۱0۱  /۶ ۶۸؛  ۶0۹؛۲/   ،4۶۸
ــد: ۴/  ــر اوح ــد = طاه ــو احم ــی = اب ــن موس ــین ب حس

۳0۸  ،2۶۶  ،۱۶۶
 حسین بن میررشید رضوی هندی: ۶/ ۷۳

حسین بن هارون بن محّمد قاضی صینی: 1/ ۵۵
حسین بن یحیی حّنائی: 5/ 4۶۸

حسین بن یوسف: 1۰/ ۱22
کی: 5/ ۳0۶ حسین جا

حسین صوفی = ابو علی: 11/ 2۸۳
حسین ظهیری: 11/ 4۹۳

حسین علی اعظمی بغدادی: 1/ 2۶۸
حسین محفوظ کاظمی: ۴/ ۷۸

2۵2 /1 : ّ
حسین ُمَهال

حسین نجف: ۶/ 4۸
حسین ِنیری: 1/ ۱۳2

حصن بن عمر احمسی کوفی: 5/ ۳42
ُحَصین بن ُجْنَدب َجنبی کوفی: ۶/ ۱4۶

لــب بــن عبدمنــاف: 3/  ُحَصیــن بــن حــارث بــن ُمّطَ
2۵۱؛ ۹/ ۵۵۸

ُحَصین بن عبد الرحمان: 1۰/ 2۹۷؛ 11/ ۱۷۱
ُحَصین بن عبداهلل کالبی: 11/ ۹2

حضین ابو ساسان َرقاشی: ۶/ ۱۸0
حضین بن ُمنذر: 11/ ۸۶

ُحَطیَئــه = جــرول بــن اوس بــن مالــک َعْبســی: ۲/ 
2۸۷، ۵2۷؛ ۶/ ۵۳۱، ۵۳2؛ ۷/ 2۱؛ ۸/ ۱۹4، 

۱۹۵
حفص بن ابی داوود قاری: 5/ ۳42

 حفص بن عبد الرحمان: 11/ 20۳
حفص بن عبداهلل بن راشد قاضی: 1/ ۱۶۳

حفص بن عبداهلل بن عمر: 1/ ۱۳۶
َمی: 1/ ۱۵۱

َ
حفص بن عبداهلل/ ُعَبیداهلل َسل

حفص بن عمر بن دینار ایلی: 5/ ۳42؛ ۷/ 422
حفص بن عمر حبطی رملی: 5/ ۳4۳

حفص بن عمر رازی: 5/ ۳42
حفص بن عمر رّفا: 5/ ۳42

حفص بن عمر عدنی: ۷/ 42۱، 422
حفص بن عمر عمری: 1/ ۱0۱

ــن(: ۶/ ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۹، 2۳0،  ــه )اّم المؤمنی حفص
 ،4۱4  /۹ ۱۵۵؛   /۸ 42۶؛   ،۳۸۷  ،2۹0  ،2۷۹

۵۷4  ،۵۷۳
حفیدة بن کثیر بن عبداهلل: 5/ ۳4۳

حکم بن ابان عَدنی: 1/ ۱4۹
حکــم بــن ابــی العــاص بــن امیــه: 1/ 4۳۵، 4۳۶؛5/ 
 ،۳۳۹  ،۳2۶  ،۳04  /۶ ۳4۶؛   ،۳4۳  ،224
 ،2۶۳  ،۸  ،۷  /۸ ۵۳0؛   ،۳۶۳  ،۳4۸  ،۳4۶
 ،۳۷۷ ،۳۷۶ ،۳۷۵ ،۳۷4 ،۳۷۳ ،۳۶۶ ،۳۶۵
 ،۳۸۸ ،۳۸۵ ،۳۸4 ،۳۸2 ،۳۸0 ،۳۷۹ ،۳۷۸
 ،۳۹۸ ،۳۹۷ ،۳۹۶ ،۳۹۳ ،۳۹2 ،۳۹۱ ،۳۸۹
402، 4۱0، 4۱۳، 4۱۹، 44۷، 4۵0؛ ۹/ ۵۶، ۱0۳، 

۳۷۱، 40۸، ۶0۱؛ 11/ ۷۷
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حکم بن عبداهلل = ابو سلمه: 5/ ۳4۳، 44۳
حکم بن عبداهلل = ابو عبداهلل ایلی: 5/ ۳4۳
حکم بن عبداهلل = ابو مطیع بلخی: 5/ ۳4۳

حکــم بــن ُعتیبة کوفــی: 1/ ۱2۷؛ 3/ ۱4۵، ۳۱4؛ ۸/ 
24۶، ۳۳۷؛ ۹/ ۷۶، ۱22؛1۰/ ۱2۵

حکم بن مصقله: 5/ ۳44
حکیم بن امّیة بن اوقص اسلمی: ۶/ ۳0۹

حکیم بن جابر: ۹/ ۱۵2؛ 1۰/ 2۸۶
حکیــم بــن َجَبلــة عبــدی: ۹/ ۷، 2۳۸، 2۶2، 2۶۵، 

،۵۶۷ ،۵۶۶ ،۳۵2 ،2۹4 ،2۸۹
 حکیم بن حارث طائفی: ۷/ 44۵

حکیــم بــن حــزام اســدی: ۶/ ۳0۳؛ ۷/ 40۳؛ ۸/ 
۵۱۹؛ ۹/ ۱۵۵، ۱۷0، 2۳۸، 2۹4، ۳2۵، ۳2۶، 

۵۶۶  ،۳۳2  ،۳۳0  ،۳2۹  ،۳2۸
حالم بن جذل: ۸/ ۳۸۷
حالم بن جفال: ۸/ ۳۸۷

حلبــی = علــی بــن ابراهیــم = نــور الدیــن: 1/ ۳۵، 
 ،۵04 ،4۸۷ ،4۱۶ ،4۱2 ،۳22 ،2۵۱ ،2۳۸ ،۷۱
۶0۹، ۶2۶؛۲/ ۶۳، ۸۸، ۱2۳، ۱۸۹، ۱۹۵، 2۵۷، 
 ،۳۱۳  ،۳۱۱  ،۳۱0  ،2۹0  ،2۸۵  ،2۱۱  /3 42۷؛ 
۳۱۶، ۳2۱، ۵42، ۵4۳؛۴/ ۵۵۹؛ ۶/ 4۱، ۱۸2، 
 ،۳0۸ ،۳0۶ ،2۸۸ ،۱۸۳ ،2۷  /۷ 40۷، 4۶۱؛ 
۳۵۸، ۳۹۳، ۳۹۶، ۳۹۸، 4۱4، 4۶۸، ۵۳2؛ 
۸/ ۷۵، ۸۹، ۳۸۳، ۳۹۳، 40۱، 402، 4۱۳؛ ۹/ 
۸۷، ۱۵0، 24۵، ۳۳۱، ۵0۹، ۵۱0، ۵۷۶؛ 1۰/ 22
ــی = حســن بــن یوســف بــن مطّهــر: 1/ ۹۱؛ ۲/ 

ّ
حل

44۸، ۵4۹؛ ۴/ 22۷، 2۷۵، 2۸2، 2۸۳، 2۸۹، 
۳۸۹، ۵۶۸، ۵۷۳، ۵۷4؛ ۶/ 20، 44، ۹۹

ــی = محّمــد بــن حســن بــن یوســف = فخرالدیــن: 
ّ
حل

 ،2۶۸ ،2۶۵ ،2۶۱ ،2۶0 ،2۵۸ ،2۵۷ ،22۳ /3
2۷۵، 2۹۵، 4۱۳، 4۵۸، ۵۱4، ۵۶۷؛ ۴/ 2۸۳، 

۳۸۹
حلیمــه بنــت ابــی ذؤیــب: 5/ 4۸۸؛ ۶/ ۶2؛ ۷/ 

۵۵2
حّماد بربری: ۷/ 42۱

حّماد بن ابی حنیفه: 5/ ۳44
حّمــاد بــن ابــی ســلیمان: ۶/ ۳۸۱؛ ۸/ ۱۸4، ۳۳۷؛ 

۱۷۳ /1۰
کوفــی = حّمــاد راویــه:  حّمــاد بــن ابــی لیلــی دیلمــی 

۳44  /5
حّماد بن زید: 1/ ۱۵۳، ۳۵۹؛ ۹/ ۱۶۱

َمة بصــری: 1/ ۵۷، ۵۸، 
َ
َمه = ابــو َســل

َ
حّمــاد بــن َســل

 ،4۶۶ ،4۶2 ،4۶0 ،4۵۹ ،4۵۶ ،۱۷2 ،۱۵2 ،۵۹
4۶۷؛ 5/ ۳20؛ ۷/ 44۱، ۵۳4؛ 1۰/ 2۱۹

حّماد بن عمرو نصیبی: 5/ ۳44
حّماد بن عیسی ُجَهنی: 3/ ۱4۵

حّمــاد بــن مبــارک بغــدادی: 3/ ۶۱؛ ۹/ 4۹۷، 4۹۸، 
4۹۹

کوفــی:  حّمــاد راویــه = حّمــاد بــن ابــی لیلــی دیلمــی 
۳44  /5

حمار بن عدی: 5/ 2۱
حمامه )مادر ابو سفیان(: 1۰/ ۳۳۶، 44۱، ۵۸۳

ِحّمــان بــن عبدالعزیــز بــن کعــب بــن ســعد بــن زیــد 
ــن تمیــم: 3/ ۹۶ ــاة ب من

ِحّمانــی افــوه = علــی بــن محّمــد بــن جعفــر = ابــو 
4۱۱  ،۹۵  ،۱۱  ،۶  /3 الحســین: 

حمد بن محّمد بســتی خّطابی: 1/ ۵2۸؛ ۸/ 2۷0، 
۳۶0 ،۳۳2



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 12( 3۶۴

ــو  َمی = اب
َ
ــم َســل حمــدان احمــد بــن یوســف بــن حاِت

الحســن نیشــابوری: 1/ ۱۸2
حمدان بن سلیمان: ۲/ ۳۷4

حمدان بن مختار: 1/ ۱۳۶، ۱۵۱
حمــران بــن ابــان: ۶/ ۱۸0؛ ۹/ ۹۵، ۹۷، ۹۹، ۱02، 

2۸۱
حمران بن أعین: 5/ ۷4، ۷۶

حمران بن جابر یمامی: ۸/ ۳۸۷
حمزة بن ابی حمزة جزری: 5/ ۳44

حمزة بن حسن اصفهانی: 3/ 40۵
ل: 5/ ۳44

ّ
حمزة بن حسین دال

حمزة بن صهیب: ۶/ 4۵۹
حمزة بن عبداهلل بن عمر: 1۰/ ۷۹

لب بن هاشــم )ســّید الشــهداء(:  حمــزة بــن عبدالُمّطَ
1/ ۶۳، 2۸۱؛ ۲/ 4۳، ۵۷، ۶0، ۸۳، ۹4، ۹۵، 
 ،4۹۳ ،422 ،۳۹۱ ،2۵۵ ،2۳4 ،۱۷4 ،۱0۶ ،۹۹
۵۳4، ۵۳۶، ۵42، ۵44، ۵۷۶؛ 3/ ۳۸۱؛ ۴/ 
4۸2، ۵۱2؛5/ 242؛ ۶/ ۸۸، 24۱، 242، ۵2۵؛ 
 ،40۶ ،40۳ ،۳۹۱ ،۳۸2 ،۳04 ،۳0۳ ،2۸۹ /۷
 ،۵۶۳  ،۵۳۶  ،۵۳۱  ،۵2۸  ،۵۱2  ،4۹0  ،4۶۷

۵۷۱؛ ۹/ ۱0، ۳۹0؛/ ۱2۸؛ 11/ ۸۸، 2۵۳
حمزة بن عمرو: ۶/ 4۷۹، 4۸0، 4۸۱

حمزة بن مالک َهمدانی: 11/ ۹۱
حمل بن نابغه: ۶/ ۱۹۶، ۱۹۷، 4۸۳

َحَمــوی = تقــی الدیــن ابوبکــر بــن علــی بــن عبــداهلل = 
ــه: ۴/ 4۶۶؛ ۶/ ۶۹؛ ۷/ ۵۵۶ ــن حّج اب

َحَمــوی = یاقــوت بــن عبــداهلل: 1/ ۳4، ۳۹، 204، 
2۱۵، 220، 2۷۱؛ ۲/ ۶۱، ۷۹، ۱۶۶، 2۸۳، ۳02، 
 ،۵۵۱  ،۵۵0  ،۵4۹  ،۵4۳  ،۵۳۵  ،۵۱۷  ،۵۱۳

 ،۱0۶  ،۹۸  ،۹۷  ،۵۵  /3 ۵۸4؛   ،۵۸۳  ،۵۸۱
 ،۵24  ،۵2۳  ،۵۱۸  ،۵۱۵  ،۵۱4  ،۵0۵  ،۵04
۵۳2، ۵۳۸، ۵4۳، ۵۵۵، ۵۶2، ۵۶۸؛ ۴/ ۵0، 
 ،۱44 ،۱2۹ ،۱2۷ ،۱2۶ ،۸۱ ،۶2 ،۵۶ ،۵۵ ،۵4
 ،4۹0 ،4۸2 ،4۵۷ ،42۷ ،2۷4 ،2۶۱ ،2۱۶ ،۱۸۱
۵۵۶، ۵۵۷، ۵۶0، ۵۶۵، ۵۷۵؛ 5/ 2۳، 422، 
۶0۱، ۶02، ۶0۳، ۶20؛ ۶/ ۳۳2؛ ۷/ ۳۸4؛ ۸/ 

۱۵4 ۳00، ۳2۵، ۳۳۱؛ 1۰/  ۸۱، 204؛ ۹/ 
وئــی ُجَوینــی = ابراهیــم بــن محّمــد = ابو اســحاق:  حّمُ
1/ ۳۶، 22۷، 2۸۸، ۳۹۸، ۶0۹؛ ۲/ ۶2، ۷۹، 
 ،۱0۶  ،۱04  ،۱02  ،۱0۱  ،۹۸  ،۹۶  ،۹۳  ،۸4  ،۸۳
2۷4، 2۷۵، ۵۳۸؛ 3/ ۱۷۱، ۱۸۸، 20۵، 24۵، 
 ،۳0۸  ،2۸۳  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۷۳  ،2۷۱  ،2۶2
۳22، ۳۳۸، ۳4۱، ۳4۵، ۵۳0، ۵۷۵؛ ۴/ ۹۹، 
4۶0، 4۶2، ۵۶۷، ۵۶۹، ۵۷4؛ ۶/ ۹۶؛ ۷/ 2۶، 

۳۵۱؛۸/ ۱44؛ ۹/ 4۶۹
حمید بن ثور = ابو مثّنی هاللی: ۹/ 2۵۷

خمی خزاز کوفی: 5/ ۳4۵
َ
حمید بن ربیع ل

حمید بن عبد الرحمان: ۷/ ۹۸، 20۶، ۳۹۹
حمید بن عبداهلل: 1۰/ ۱۵2، ۱۵۳

حمید بن علی بن هارون قیسی: 5/ ۳4۵
حمید بن عمارة خزرجی انصاری: 1/ ۱2۸

حمید بن قحطبه: 3/ 4۱2
حمید بن مسلم: ۶/ ۵۷۳

حمید بن هالل عدوی: ۹/ 2۳۶
حمید ضمری: ۸/ ۱۶2

حمیــد طویــل = ابــو ُعَبیــدة بــن ابــی حمیــد بصــری: 
1/ ۱2۸، ۱۵۶، 4۵۷، 4۶0؛ ۲/ 4۸۵

حمید/ جمیل بن ُعماره: 1/ ۱۱۷، ۱۱۹، ۱2۷
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ِحمَیری کالعی: ۲/ ۷، 22۷
حنبل بن اسحاق: 5/ 4۷۷

حنبل بن عبداهلل بغدادی: 1/ ۳0۷
حنبل بن عبداهلل بن سعادة مّکی ُرصافی: 1/ ۳۱2
حنبل بن عبداهلل بن َفَرج بغدادی ُرصافی: 1/ 22۱

قیط نخعــی کوفــی: 1/ ۱۵۸، 
َ
َحَنــش بــن حــارث بــن ل

۳2۵
َحَنش بن معتمر: 1/ ۳2۸؛ ۶/ ۱۸4، ۵0۶

حنظلة بن ابی  عامر: 5/ 242
حنظلة بن نعمان انصاری: ۹/ ۵۶۱

حنیفة بن جبیر بن بکر تمیمی: ۷/ 40۳
حــّوا؟اهع؟: ۲/ 2۸۵؛ ۴/ ۱22، ۱۳۶، ۵2۸؛ ۶/ ۳۱۶، 

۳۵۸، ۳۶۶؛ ۷/ 4۸، 4۳0
حوریة کنانیه: 11/ ۵2

َحْوَشب ِحمَیری: 1/ ۳4۸، ۳۹۵
َحْوَشب فزاری: ۸/ ۵00

حویطــب بــن عبدالعــّزی بــن ابــی قیــس عامــری: 3/ 
2۵0؛ ۷/ 40۳؛ ۸/ ۳۸2؛ ۹/ ۳2۹؛11/ 4۸

حیاة بن شریح = ابو ُزرعه: 11/ 2۱0
حیاة بن قیس َحّرانی: 11/ 2۶۶

مــّره = اجــدع = شــیطان:  ابــو  ابلیــس =  حیــات = 
 ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳۷۱ ،2۳۳ ،۱۹0 ،۱۸۸ ،۶2 /۶

۵۵۷  ،4۸۸  ،4۶4  ،۳۸2  ،۳۸۱  ،۳۷4
حّیان بن ابجر کنانی: ۹/ ۵۶۱
حّیان سّراج: ۲/ ۳۷4، ۳۷۷

حیدة بن معاویة عامری: ۷/ 40۳
ــروی: 11/  ــینی بی ــن حس ــید عالءالدی ــن س ــدر ب  حی

۳44  ،۳۳۸  ،۳۳۵  ،۳2۹  ،۳22
حیدر حسنی حسینی کاظمی: ۶/ 2۵

حیدرعلی فیض آبادی: 1/ 2۶۳
ُحیی بن  اخطب: 3/ 24۹
خارجة بن ُحذافه: ۲/ 24۱

 ،۳۸۱  /۷ 24۳؛   /5 انصــاری:  زیــد  بــن  خارجــة 
۱۳۳  /11 ۱۶2؛   /1۰ 4۹4؛   /۹ ۳۸۶؛ 

خارجة بن صلت برجمی: ۹/ 22۹
خارجــة بــن ُمصَعــب ضبعــی خراســانی سرخســی: 

5/ ۳4۵؛ ۹/ 4۷۱
خازم بن حسین: ۷/ 4۶۷

خــازن = علــی بــن َانجــب بــن عثمــان = ابــن ســاعی 
بغــدادی: 1/ 2۸۳، ۳۹۸؛ ۲/ ۷2؛ ۴/ 2۷۵
خازن اصفهانی = عبداهلل بن احمد: ۴/ ۸0، ۸۷

خــازن بغــدادی = علــی بــن محّمــد بــن ابراهیــم = 
عالءالدیــن: 1/ ۳۸۷، ۵۷۳، ۵۷۵، ۵۷۶؛ ۲/ 
 ،2۶۱ ،2۵۹ ،2۵۳ ،24۹ ،24۵ ،۱۷۱ 42۵؛3/ 

4۵ ،2۱  /۹ ۱4۶، 2۸۹؛   /۷ ۵0۳؛  2۶2؛۶/ 
خالد بن ابان اموی: ۷/ 44۵

خالد بن ابی خالد انصاری: ۹/ ۵۶۱
خالد بن ابی دجانة انصاری: ۹/ ۵۶۱
خالد بن ابی رحال انصاری: ۹/ 424

خالد بن ابی عمر اسدی: ۲/ ۹2
خالد بن آدم: 5/ ۳4۵

خالد بن اسماعیل = ابوالولید مخزومی: 5/ ۳4۵
خالد بن ُبَکیر: ۷/ ۳۸2
خالد بن حرب: ۹/ ۳۱۱

خالد بن حرث = ابن  غالب: ۶/ 40۸، 40۹
لــی: 1/ 

َ
خالــد بــن خالــد بــن محــرث = ابــو ُذویــب ُهذ

۵4؛ ۲/ ۳۸؛ ۶/ ۶2
ــو اّیــوب انصــاری: 1/  کلیــب = اب خالــد بــن زیــد بــن 
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 /3 40۳؛   /۲ ۳۳۸؛   ،۳۳۱  ،۳۳0  ،۳2۹  ،۷۳
 ،22۹  ،222  /5 2۹4؛   ،2۹2  ،2۹۱  ،2۹0  ،4۳
2۷۷؛ ۶/ 2۷۱، 2۷۳، ۳۸۶؛ ۷/ ۱۳۹، 2۸۸، 
۳۵۱، ۳۸0، ۳۸۶؛ ۸/ 22۹، 2۹۱؛ ۹/ ۷، 20۵، 
2۶۱، 2۶۹، 442، 4۸0، ۵۵4، ۵۵۸؛ 1۰/ ۷۶، 
2۳۹، 42۵، 44۵، ۵۶۹، ۵۷۸؛ 11/ 42، 4۸، 

۱۷4  ،4۹
خالد بن زید ُجَمحی مصری: 1/ ۱4۶

خالــد بــن ســعید بــن عــاص: 3/ ۳۶۵؛ ۷/ ۱۳۱، 
۳22

َمة قرشــی: 5/ 
َ
َمة بــن عــاص = ابــو َســل

َ
خالــد بــن َســل

4۵2
خالد بن شرید: ۲/ ۵۱۱

خالد بن طهمان: ۷/ 2۷۳
خالد بن عبد الرحمان: 5/ ۳4۶
خالد بن عبداهلل ازهری: 1/ ۵۸0

خالد بن عبداهلل بن یزید قَسِری: ۹/ 24۱، ۳0۱
خالد بن عبداهلل طّحان مزنی: ۹/ 4۷۵

خالــد بــن عبــداهلل قَســِری: ۲/ 2۸۶، 2۸۷، 2۹۷، 
 ،۳۱۶ ،۳۱۵ ،۳۱4 ،۳0۸ ،۳0۷ ،۳00 ،2۹۹ ،2۹۸

۳22، ۳24، ۳2۵؛ 3/ ۱22؛ 5/ 4۵0
خالد بن عبدالملک بن حارث: 5/ ۳4۶

خالد بن عجیر: 1۰/ ۳۷
خالد بن عرفطه: 11/ ۸۵

خالد بن عقبة بن ابی ُمَعیط: ۹/ ۳۱۶
خالــد بــن عمرو امــوی کوفــی: 5/ ۳4۶؛ ۸/ ۸۳؛ 1۰/ 

۱۳2
خالــد بــن عمــرو بــن ابــی اخیــل ســلفی حمصــی: ۹/ 

۵4۳

خالد بن عمرو سلمی: ۷/ ۳۸۱
خالد بن فزر: 11/ 2۱0

خالد بن قارظ: 11/ ۵2
خالد بن قاسم مدائنی: 5/ ۳4۶
خالد بن قیس خزرجی: ۷/ ۳۸۱
خالد بن مخلد قطوانی: 3/ ۱4۵

خالد بن معدان: 5/ ۵4
خالد بن َمعَمر بن سلیمان سدوسی: ۹/ ۵۶۱

خالد بن ملجم: ۹/ ۳4۳
خالــد بــن مهاجــر بــن خالــد مخزومــی: 3/ 4۹2؛ ۶/ 

۳2۷
خالد بن نجیح مصری: 5/ ۳4۶؛ ۹/ 4۱۵

خالــد بــن ولیــد بــن ُمغیــرة مخزومــی = ابــو ســلیمان: 
1/ ۷4، 420، ۵4۷؛ 1۰/ 24، ۳۵۸، 4۱۶، 4۹۷، 
۵2۳؛ 11/ ۱۷۵، ۱۸۶؛ ۶/ 2۳۷، 40۶، 40۸؛ ۷/ 
 ،22۶ ،22۵ ،224 ،22۳ ،222 ،2۱۸ ،۱۵0 ،۱4۸
22۸، 2۳4، 2۳۸، 2۳۹، 240؛ ۹/ ۵۳، ۶۱، ۶۷، 

۵۹2 ،۵۶4 ،۵۶۱
خالد بن وهبان: ۸/ 4۹0

خالــد بــن یزیــد مّکــی عمــری: 5/ ۳4۶، 4۱۷؛ ۹/ 
4۱4

اء بصری: ۹/ ۵۸۹؛ 11/ ۱۷۱
ّ

خالد حذ
خالــع رافقــی بغــدادی = حســین بــن محّمــد: ۲/ 

۳4۱  /5 ۵۶؛   ،۵۵  ،۵4  ،۵۳  ،۵2  /۴ ۵۱۳؛ 
َخّبــاب بــن َارت = ابــو عبــداهلل تمیمــی: 3/ ۳4۵، 

۵۵۹  /۹ ۷2؛   /1۰ ۳۸۳؛  ۳۶۵؛۷/   ،۳4۹
خبیب بن عبد الرحمان: 1۰/ ۷0

خبیب بن عدی انصاری: 5/ ۵۳
خّتلــی = اســحاق بــن ابراهیــم: 5/ 4۵۵؛ ۷/ ۱2۶، 

۱۶۳
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ُخَجندی = احمد بن محّمد بن محّمد: 1/ ۵۷۱
ُخَجنــدی اصفهانــی = محّمــد بــن ثابت بن الحســن 
= ابوبکــر: ۲/ 4۷۳؛ 3/ 40؛ 5/ ۱۱۱؛ ۹/ ۳2۹؛ 

۱۳۳ /1۰
ُخــدری = ســعد بــن مالــک انصــاری = ابــو ســعید: 1/ 
 ،۹۶ ،۹۵ ،۹4 ،۹۳ ،۹2 ،۹۱ ،۹0 ،۸۹ ،۸۸ ،42
 ،2۹۹  ،2۷0  ،2۶2  ،۱۸۸  ،۱۸۶  ،۱۷۶  ،۱0۱  ،۹۷
 ،۳۷4 ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳۷0 ،۳۶۹ ،۳۱۷ ،۳0۸
 ،۳۹2 ،۳۸4 ،۳۸۱ ،۳۸0 ،۳۷۹ ،۳۷۷ ،۳۷۶
 ،40۱  ،۳۹۹  ،۳۹۷  ،۳۹۶  ،۳۹۵  ،۳۹4  ،۳۹۳
 ،۵۱۳ ،۵۱2 ،۵۱۱ ،4۹۷ ،4۷۱ ،4۶۶ ،4۵۸ ،4۵۷
۵۵۸، ۶20؛ ۲/ ۷0، ۷۱، ۷2، ۷۹، 4۵۵، 4۶۹، 
4۸۶، 4۸۷؛ 3/ ۱۵۶، 2۷2، 2۷۶، 2۹۱، ۳۱۱، 
۳۱2، ۳۱۸، ۳2۱، ۳۳۵، ۳4۶، 4۹2؛ ۴/ 4۵۸؛ 
5/ 2۵0، 4۹۳، ۵۱0، ۵24؛ ۶/ ۱4۹، ۱۸۱، 2۷۳، 
 ،4۸۳  ،42۱  ،4۱4  ،۳۸۳  ،۳2۹  ،۳2۷  ،۳0۷
 ،2۶۹ ،2۶۸ ،20۳ ،۱2۸  /۷ 4۹۳، ۵۱۱، ۵۱۳؛ 
2۷۱، ۳0۹؛ ۸/ ۶۱، 2۱2، 2۱4، 22۵، 22۹، 2۵۳، 
 ،،۳۸۶ ،۳4۳ ،۳42 ،۳4۱ ،2۷4 ،2۵۹ ،2۵۸
 ،۱44  ،۱4۱  ،۱40  /۹ 4۳۸؛   ،4۱۵  ،4۱4  ،۳۹0
۱4۶، ۳۹4، 4۳۹، ۵۹0؛ 1۰/ ۶۶، ۷۶، ۱00، ۱۷۵، 
۱۷۹، 2۱۸، 2۱۹، 220، 2۹۱، 2۹2، ۳۱۳؛ 11/ ۶، 

۵۳۳ ،4۵4 ،۱۸۷ ،۱۸۶ ،۱۶۸ ،۱۳0 ،۶۵ ،۶0
خدیج بن سالمة بن فرافر: ۷/ ۳۸۱

خدیجــه؟اهع؟ )اّم المؤمنیــن(: 1/ ۱0۸، 4۳۶، ۵۹۶؛ 
 ،۳۵۱  ،۳44  ،۳4۳  ،2۹۶  ،۳۶  /3 42؛   /۲
 /۴ ۳۶۸؛   ،۳۶۷  ،۳۶4  ،۳۶2  ،۳۵۵  ،۳۵4
۱۸۳، ۵۷0؛ 5/ ۳۹، 4۹۱؛ ۶/ ۵2۵؛ ۸/ ۹۱؛ 11/ 

2۸۵  ،2۵

ِخراش بن َحْوَشب: 3/ ۱۱۷، ۱2۱
ِخراش بن عبداهلل: 5/ ۳4۷

خرشة بن حّر: ۶/ 4۱۸، 4۵۳
خرشة بن مالک بن جریر اودی: ۹/ ۵۶۱

خرگوشــی نیشــابوری = عبدالملــک بــن محّمــد: 1/ 
20۳، 4۵۸؛ ۲/ ۷0؛ 3/ 2۷۵؛ 5/ ۱۵۶؛ ۶/ ۱۱4

خّزاز قّمی = ابو القاسم: ۲/ ۳۱0؛ 3/ ۱۱۵
خزرجــی = احمــد بــن عبــداهلل بــن ابــی الخیــر: 1/ 
 ،۱۵۷ ،۱۵2 ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱4۶ ،۱۳۹
 ،۱۸۹ ،۱۸۳ ،۱۸2 ،۱۷2 ،۱۷۱ ،۱۶۹ ،۱۶۶ ،۱۶0

4۳۷  /۸ ۶۵۵؛   ،۶۵4
خزیمــة بــن ثابــت انصــاری = ذوالّشــهادتین: 1/ ۷4، 
 ،۳۳۱  ،۳۳0  ،۳2۹  ،۳2۱  ،۳0۸  ،2۹4  ،2۷0
4۹۷، ۵۱۹؛ ۲/ ۸2، ۱۳۶، 2۹۵؛ 3/ ۳۵0؛ 5/ 

۱۷4  /11 44، ۵۵۹؛   /۹ ۸۵، 242؛ 
خزیمة بن َجهم بن قیس عبدری: ۷/ 44۶

خسرو پرویز: 1/ 42۱
خصیب بن جحدر: 5/ ۳4۷

ل عفکاوی نجفی: ۶/ 4۵
ّ

خضر بن شال
خضر بن نصر ِاربلی: 5/ ۳04

خضر نبی؟ع؟: 1/ ۶4؛ ۷/ ۳۳، ۶۷، 4۳۸
خضر/ نعمان ُحبرانی شامی: 1/ ۱2۵

خضــری = محّمــد بن عفیفــی باجــوری: 3/ ۵0، ۵۱، 
 ،۳۸۹ ،۳۸۸ ،۳۸4 ،۳۸۱ ،۳۷۸ ،۳۷۷ ،۳۷۶
۳۹0، ۳۹۱، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، 4۹۵؛ ۸/ 

۵۸0 ،۱۳2
خّطــاب: ۶/ ۱4۱، ۱۵4، 2۳2، 2۷۸، 404، 44۹، 

4۸4؛ ۷/ 4۵۶؛ ۸/ ۹0، ۱0۱؛ 1۰/ ۱۱۸، ۱۱۹
خطیــب بغــدادی = احمــد بــن علــی = ابوبکــر: ۲/ 
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 ،۱۱۷ ،۱0۸ ،۹۷ ،۹2 ،۹۱ ،۸۸ ،۸۳ ،۷۹ ،۳0 ،2۷
 ،4۷۶ ،4۶۱ ،4۵۵ ،۳۷2 ،۱۷۸ ،۱۵۱ ،۱42 ،۱2۷
 ،۵۵۱ ،۵۱۸ ،۵0۹ ،۵0۸ ،4۹۱ ،4۸۱ ،4۸0 ،4۷۷
۵۵۷، ۵۶۳؛ 3/ ۳۵، 4۱، ۱2۹، ۱۵۱، 20۱، 24۳، 
 ،2۹2  ،2۹۱  ،2۸۳  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۶۸  ،2۶۶
 ،۵۶4 ،۵۵۸ ،44۶ ،۳۳۶ ،۳۳۳ ،۳۱2 ،۳0۷
 ،۹۳ ،۹۱ ،۹0 ،۸۹ ،4۶ ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۷۶؛ ۶/ 
 ،242 ،۱۷۳ ،۱44 ،۱42 ،۱24 ،۱۱۱ ،۱۱0 ،۱0۹ ،۱02
 ،۳۸۳ ،۳۸0 ،۳۷۵ ،۳۳4 ،2۸۹ ،2۸۷ ،24۷
۳۸4، 4۱۵، 42۹، 442، 4۶۸، 4۷0؛ ۷/ 24، 
 ،۱۶۳ ،۱4۱ ،۱۳۸ ،۱2۷ ،۱2۶ ،۱2۵ ،۸۳ ،2۶ ،2۵
 ،۳2۱ ،2۹۶ ،2۶۹ ،2۶۸ ،2۵2 ،24۵ ،2۱۷ ،۱۷۵
۵۳۳؛   ،۵2۷  ،4۵2  ،440  ،4۳۹  ،4۳۷  ،40۸
۵۹، ۶0، ۷۷، ۸0، ۸۱، ۱44، ۳۹۶، 44۷؛   /۸
 ،۵۳۵ ،4۹۷ ،4۹۳ ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۵۵ ،۸0 /۹
 ،۱۳۹  ،۱۱4  ،۱۶  /1۰ ۵۹۵؛   ،۵۹0  ،۵۷4  ،۵۶۹
 ،۱۳0  /11 20۶؛   ،۱۷۶  ،۱۷4  ،۱۷۱  ،۱۶2  ،۱4۵

2۹۱ ،242 ،200 ،۱۵۵ ،۱۳4
خطیــب تبریــزی = محّمــد بــن عبــداهلل: 1/ 22۹، 
 ،۱0۸ ۵0۳، ۵۱4؛ ۸/  ۱4۹، ۱۵۸؛۶/  4۶۶؛ 5/ 

۱0۹
ــا: 1/  ــو زکری ــن علــی = اب خطیــب تبریــزی = یحیــی ب
۵۱۵؛3/   ،۵۱۳  ،۱۸۶  ،۱۸۵  ،۱۸۳  /۲ ۵۸۵؛ 
 ،42۵ ،42۳ ،4۱۷ ،4۱۵  /۶ ۳۸۳؛   /۴ ۵۶۷؛ 

۱0۹  ،۱0۸  /۸ ۳۳۵؛   /۷ ۵0۳؛   ،4۷2  ،42۶
خطیب یعقوبی: ۷/ 2۸

َخفاجــی مصــری حنفــی = احمــد بــن محّمــد بــن 
2۵۳، ۵۷2، ۶0۳؛  الدیــن: 1/  عمــر = شــهاب 
۲/ 424؛ 3/ 2۱۱، 2۸۶، 2۹0، 44۸؛ 5/ ۱4۹، 

 ،۱۶۹  /11 ۵۶۸؛   ،۵2۳  ،۱2۵  /1۰ 22۹؛   ،۱۷۸
 ،40۳  ،۳۷۵  ،۳۶2  ،۳۶۱  ،۳4۳  ،2۷0  ،2۳۷

44۱
د بن ُسَوید خزرجی: ۷/ ۳۸۱

ّ
خال

د بن عمرو: 5/ 24۳
ّ

خال
خالس بن عمر: ۸/ ۳۱۱

ــن حســین: 1/  ــن حســن ب عــی شــافعی = علــی ب
َ
ِخل

 /5 ۱۸۱؛   /3 4۷۶؛  ۶0۹؛۲/   ،۳۱۵  ،۳0۱  ،2۱0
۱۳0 ،۱20  /1۰ ۸2؛   /۸ 4۳۹؛   /۷ ۱42، ۱4۷؛ 

بــن  علــی   = ــی 
ّ
حل موصلــی  خلیعــی  عــی/ 

َ
ِخل

عبدالعزیــز بــن ابــی محّمــد: ۶/ 2۵، 2۶، 2۸، 
22  /۷ ۳۶؛   ،۳2  ،۳0  ،2۹

ف بن تمیم کوفی: 1/ ۱۶2، ۳00، ۳۱4
َ
َخل

می بغدادی: 1/ ۸۳، ۱۷۱؛ 11/  ف بن ســالم ُمَخِرّ
َ
َخل

200
ف بن عامر ضریر: ۸/ ۸0، ۸2

َ
َخل

ف بن عمرو ُعکَبری: 1۰/ ۱۳۹
َ
َخل

ف بن هشام بّزاز: ۹/ ۵4۸، ۵4۹، ۵۸۹، ۵۹0
َ
َخل

ف بن هشام: 5/ 4۵2
َ
َخل

ف حادی: ۲/ ۳۷۸، ۳۷۹
َ
َخل

ــی: ۹/  ــرو بیاض ــن عم ــدی ب ــن ع ــة ب ــة / علیف خلیف
۵۵۹

خلیفــة بــن خیــاط: 1/ 44۳؛ ۲/ ۱۷۸؛ 5/ 44۹؛ ۷/ 
2۸۷؛ 11/ ۳0۱

خلیــل بــن ایبــک = صفــدی = صــالح الدیــن: 1/ 
۵۳۸؛   ،۵۳۳  ،۵۳2  /3 4۱۸؛   /۲ 2۱4؛   ،204
 ،۵۷۶ ،۵۷۵ ،۵۶۵ ،۵۵۸ ،۵۵2 ،۵۳۹ ،۸0 /۴
۵۸۸؛ ۶/ ۶۶، ۷۷، ۷۸، 4۳2؛ ۷/ 20۹، 2۱۳؛ 

۸/ 4۳2؛ ۹/ ۳۳0
خلیل بن زکریا شیبانی بصری: 5/ ۳4۷
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خلیــل بــن عبــداهلل بــن احمــد = خلیلــی = ابــو یعلــی: 
1/ ۱۶۳، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۹، ۱۸0، ۱۸2، ۱۸4، ۱۹۳؛ 

۹۸ /۸
خلیل بن غازی قزوینی: 11/ ۳۷۹

ــِدي = عالئــی = ابــو ســعید = صــالح 
َ
خلیــل بــن َکیَکل

الدیــن: 5/ ۱۳۵، ۱۸۶؛ ۶/ ۱0۱، ۱0۶، ۱۱0، ۱۱2؛ 
۶/ ۹۶، ۱0۱، ۱0۶، ۱۱0؛ ۹/ ۱0۳

خلیل بن محّمد اشرف قائنی اصفهانی: 11/ ۳۷۹
خلیل بن محّمد صیاد: 11/ ۱۹۸

خلیل صیمری کمره ای تهرانی: ۴/ 2۸۱
خلیل مردم بک: ۴/ ۷۳

خلیل مطران: ۷/ ۱2۱
خلیلــی = خلیــل بــن عبــداهلل بــن احمــد = ابــو یعلــی: 
1/ ۱۶۳، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۹، ۱۸0، ۱۸2، ۱۸4، ۱۹۳؛ 

۹۸ /۸
خنابة بن کعب عبسی: ۷/ 40۳

ُخْنجــی شــیرازی شــافعی = فضــل اهلل بــن ُروزبهــان = 
: 1/ 2۳۳، 24۱؛ ۶/ ۹۹، ۱۱2

ّ
ــال ــه م خواج

خنســاء )خواهــر صخــر بــن عمــرو بــن شــرید(: ۶/ 
۵44

َخنساء )دختر عمرو ریاحیه(: ۴/ ۵2۸
خنیس بن حذافه: ۷/ ۳۸2

خوات بن جبیر: ۸/ ۱2۹
بــن  محّمــد  بــن  محّمــد   = حنفــی  پارســا  خواجــه 
۶۳  ،۶2  /۲ ۳۳۶؛   ،2۳۶  ،۱۱۸  /1 محمــود: 
ُخْنجــی   = ُروزبهــان  بــن  فضــل اهلل   =  

ّ
مــال خواجــه 

۱۱2  ،۹۹  /۶ 24۱؛   ،2۳۳  /1 شــافعی:  شــیرازی 
خواجــه نصیــر = نصیرالدیــن طوســی: ۴/ ۳۸4؛ ۶/ 

۳۵2 ،۱۹

خوارزمی = محّمد بن موسی: ۴/ 2۷۱؛ 5/ ۱۱۹
خوارزمــی = موّفــق بــن احمــد = ابــو المؤّیــد: 1/ ۳۶، 
 ،۷۱ ،۶۶ ،۶۵ ،۶۳ ،۶0 ،۵۷ ،۵۶ ،۵4 ،۵۱ ،4۸
 ،۱۱0 ،۱0۷ ،۱0۵ ،۱0۳ ،۱00 ،۹۸ ،۹۵ ،۹۱ ،۸۳ ،۷2
 ،2۱۶ ،۱۶۹ ،۱2۳ ،۱22 ،۱20 ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۱۱۷ ،۱۱۳
 ،۳2۵  ،۳24  ،۳0۹  ،۳0۵  ،2۸۶  ،2۸۳  ،2۸۱
 ،4۶2 ،4۵۹ ،۳۹۸ ،۳۹۷ ،۳4۹ ،۳4۶ ،۳۳۶
۵۵4، ۵۵۷، ۶0۹؛ ۲/ ۷۱، ۷2، ۸4، ۸۸، ۹۱، 
 ،۱۳۱ ،۱0۸ ،۱0۵ ،۱04 ،۱0۱ ،۱00 ،۹۷ ،۹۶ ،۹4 ،۹۳
 ،4۷۱  ،4۶2  ،4۵۶  ،4۵4  ،4۵2  ،2۸۷  ،۱۶۳
 ،۱4۹  ،22 4۹0؛3/   ،4۹0  ،4۸۸  ،4۸0  ،4۷۷
 /۴ ۱۶۹، ۱۹۸، 220، 244، 2۷۱، 2۷2، ۵2۷؛ 
 ،۵۶۳ ،۱۳۶ ،۹۹ ،۹۸ ،۹۷ ،۹۶ ،۹4 ،۹۳ ،۹2 ،۱0
۵۷۵؛   ،۵۷4  ،۵۷۳  ،۵۷۱  ،۵۷0  ،۵۶۶  ،۵۶۵
 ،42۹  ،42۸  ،42۷  ،2۸۷  ،۵۵  ،۵۱  ،4۷  /5
 ،24۶  ،2۵  ،24  /۷ ۵02؛   ،۱۱4  ،۹4  /۶ 4۳0؛ 

204 4۶۹؛ 11/  ۳2۵، ۳۳۵، ۳۳۹، ۳۵۱؛ ۹/ 
خوانساری = سید محّمد باقر: ۴/ ۵۶۵، ۵۷۶

خــوری یوســف بــن ارســانیوس بــن ابراهیــم مســیحی 
فاخــوری: ۶/ ۷4

ُخویلد بن اسد: ۷/ ۳۹۱، ۳۹2
ُخویلد بن عمرو ُخزاعی = ابو شریح: 1/ ۳2۱

لی = ابو خراش: ۷/ 40۳
َ

ُخویلد بن مّرة ُهذ
خیــاط الّســّنه = زکریــا بــن یحیــی بــن ِایــاس = ابــو عبد 

الرحمــان ِســْجزی: 1/ ۱۷۳، ۱۸۶
تمیــم  بــن  احمــد  بــن  محّمــد   = َقْنَطــری  خیــاط 

۱۹۶  ،۷۷  /1 الحســین:  ابــو   = َحْنَظلــی 
خیثمــة بــن ســلیمان اطرابلســی = ابــو الحســن: ۱2۹، 

۱۳0؛ ۷/ 4۶2
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َخیَثمة بن عبد الرحمان جعفی کوفی: 1/ ۹0، ۱2۸
خیرالدین بن محمود = ِزِرْکلی: 1/ 220، 24۹، 2۶4؛ 
۳۸۶؛ 3/ ۵۵،2۱۷، 2۸۶، ۵۳۸، ۵۸4، ۵۹۶؛ 
 ،۳4۸  ،2۶۷  ،۱۹۷  ،۱۸0  ،۱۵۸  ،۱4۵  ،40  /۴
۳۹۷، 4۸0، 4۸۹، ۵22؛ 5/ 2۷۱؛ ۶/ ۶۷ ۶۷، 
۱۱0، 2۶۹، 2۷2، 2۷۳، ۳۶۹، ۳۷0، ۳۸۷؛ ۷/ 
۳۹۷، ۳۹۸؛ ۸/ ۱2۶، ۳۸۱؛ ۹/ 4۷0؛ 1۰/ ۶4، 

۱0۳ ،۷۱ ،۶۷ ،۶۶
خیرالدین رملی حنفی: 5/ 2۷۱

 ،۳۹۵ ،2۷۵ ،200 بــن عمــر: 1/  دارُقطنــی = علــی 
4۵۷، 4۹2، ۶۵۱، ۶۵۶؛ ۲/ ۱۶0، 4۵2، 4۵۳، 
 /۴ 44۷؛   ،۱۹۱  ،۱۸۳  ،۱۵۳  /3 4۶4؛   ،4۵۹
4۶0؛ 5/ ۱4۱؛ ۶/ ۱۶0، ۱۸۱، 2۹۷، ۳۶۳، 4۳0، 
 ،۱۵۳  ،۱۳۶  ،۱2۷  ،۱2۶  ،۱2۵  /۷ ۵0۷؛   ،۵02
 ،۳۹0 ،۳2۶ ،2۶۸ ،۱۷۵ ،۱۶۹ ،۱۶2 ،۱۵۷ ،۱۵۵
 ،4۵2 ،44۹ ،442 ،440 ،42۱ ،4۱0 ،40۹ ،۳۹۵
4۵۵، 4۵۹، 4۶4؛ ۸/ ۶4، ۷۶، ۹۶، ۱۳۹، ۱۶2، 
 ،۳۸۷  ،۳۷۹  ،2۸۱  ،2۷۱  ،2۵0  ،24۹  ،2۳۵
 ،4۶۵  ،4۵4  ،442  ،2۶4  ،4۵  ،22  /۹ 40۸؛ 
 ،4۹2 ،4۸۸ ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۷4 ،4۷۱ ،4۶۸
 ،۵2۸  ،۵2۶  ،۵20  ،4۹۹  ،4۹۸  ،4۹۷  ،4۹۶
 ،۱۱۵  ،۶۶  /1۰ ۵۹۱؛   ،۵۷0  ،۵4۳  ،۵۳۶  ،۵۳0
 ،۱۳۹ ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱۳۱ ،۱22 ،۱۱۷ ،۱۱۶
 ،2۱۹ ،20۷ ،۱۷۵ ،۱۷۱ ،۱۶۱ ،۱۵2 ،۱4۸ ،۱4۷
22۱، ۳04، ۳2۷، 4۱۱؛ 11/ 4۳، 4۵، ۱۳۶، ۱40، 

۱۵۹ ،۱۵0 ،۱4۵
داِرم بن محّمد بن زید َنْهشلی: 1/ 4۶4

بــن  عبــداهلل   = ســمرقندی  تمیمــی  داِرمــی 
 ،۱40  /5 ۵۵0، ۶۵۸، ۶۵۹؛   /1 عبدالرحمــان: 

 ،۱۸۱  ،۱۸0  ،۱۶۸  ،۱۶۷  ،۱۶2  ،۱۵۹  /۶ ۵۱2؛ 
 ،۳۱۷  ،2۹۶  ،2۹۵  ،2۷2  ،2۶۵  ،2۵۷  ،2۳2
 ،42۸  ،424  ،4۱۷  ،4۱۳  ،۳۸2  ،۳۷0  ،۳۳۳
 ،4۳۹ ،4۳۷ ،4۳۶ ،4۳۵ ،4۳۳ ،4۳2 ،4۳0
44۱، 4۵۷، 4۷2، 4۸۸، ۵0۱، ۵۱0، ۵۱۳؛ ۷/ 
 ،4۵۸ ،44۸  /۹ 2۷2، 2۷۹؛   /۸ ۱4۶، ۱۸۳؛ 

۵۳۶
داِرمیــة حجونیــه )دخترحــام(: 1/ ۹، ۳۵۶، ۵۶۶؛ 

2۵4  /1۰
داعی حسینی: ۴/ ۳۸۹

داوود َاْودی: 1/ ۳4۹
داوود بن ابراهیم: 5/ ۳4۷

داوود بن ابی َرزین: ۲/ ۵۶۱
داوود بن ابی شافین بحرانی: 11/ ۳۵0، ۳۵2

داوود بن ابی صالح: 5/ 222
ــری: 3/ 2۵۱،  ــد بص ــو محّم ــد = اب ــی هن ــن اب داوود ب

۳24  /۸ ۳۳۵؛ 
داوود بن ابی یزید: 3/ 42۵

داوود بن بدر حسینی: 11/ 2۸۱
داوود بن حصین: ۷/ ۳۹۸

ْبِرقــان = ابــو عمــرو رقاشــی بصــری: 5/  ِز داوود بــن 
۳4۷

داوود بن سلیمان = ابو سلیمان جرجانی: 5/ ۳4۷
داوود بن سلیمان شیبانی: 1۰/ ۱۷۹، ۱۸0

داوود بن عبدالجّبار = ابو سلیمان مؤّذن: 5/ ۳4۷
داوود بن عطاء: ۶/ 4۳0

داوود بن َعّفان: 5/ ۳4۸، 44۵، 4۷۳
ف اصفهانی: ۴/ ۵2

َ
داوود بن علی بن َخل

داوود بن عمر نخعی: 5/ ۳4۸
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داوود بــن عیســی = الملــک الّناصــر ناصر الدیــن: 5/ 
2۵

داوود بن قاسم جعفری: 3/ 4۱0
داوود بن محّبر: 5/ ۳4۸

داوود بن نصیر طائی: 5/ 2۵۷
داوود بن یحیی: 5/ 400؛ 1۰/ ۱۷۷، ۱۷۸

داوود خالدی: 5/ 222
داوود َرّقی: 1/ 4۷۷؛ ۲/ ۱۵۹، ۳۸۱؛ ۷/ ۵۶2

داوود نبــی؟ع؟: 1/ ۶۳۹؛ ۲/ ۳۹، 4۱۸؛ 3/ 440، 
 /۶ ۵۳۱؛   ،۵۳0  ،4۱۶  ،2۹۳  ،202  /۴ ۵2۶؛ 
 ،42۸  ،42۷  ،۳۹4  ،۳۹۳  ،۳۹2  ،۳۹0  ،۳۸۹
۵۶۳؛ ۷/ ۳4، ۳۵، ۵۱، ۱۷۱، ۱۷2، ۱۷۳، 2۷۵؛ 

۳۵0 ،20۶  /۸
دبیس بن مزید: ۴/ 44۱

دحیة بن خلیفة کلبی = دحیۀ کلبی: ۸/ ۱4۳
دراوردی = عبدالعزیز بن محّمد: ۸/ ۳0۵؛ 1۰/ ۷۱

درست بن ابی منصور: ۲/ ۳0۹؛ ۷/ ۵۶4
ُدرید بن صّمه: ۲/ 20۵، ۵0۶

دریس: ۷/ 4۹۳، 4۹4، 4۹۵
۷۹، ۸۶، 40۳؛ ۴/  ۵۶4؛ 3/  ُخزاعــی: 1/  ِدعبــل 

۱۷۸  ،۱۱۵  /۷ ۵2۱؛   ،۵20  ،24۸
ــج ِسِجســتانی معــّدل: 1/ 

َ
ــج بــن احمــد بــن َدْعل

َ
َدْعل

۱۹۷ ،۷۷
دقیانوس: ۶/ 2۱۸، 220، 222، 224، 22۵، 22۶

ِدمیاطــی = عبدالمؤمــن بــن خلــف بــن ابــی الحســن: 
1/ ۶۶0؛ 5/ ۱42، ۱4۸، ۱۵۱، ۱۵4، ۱۵۶، ۱۵۸، 

۶۳۶
ِدمیاطی = عثمان بن محّمد بکری: 1/ 2۶۵، ۶۶0

ِدمیاطــی جردانــی شــافعی = محّمــد بــن عبــداهلل: 5/ 
۱4۵، ۱4۹، ۱۵4؛ ۶/ 2۵۳، 4۱۹، 42۱؛ ۷/ ۳0۸، 

۳۵۱، ۳۵2، ۳۵۶، ۳۶۶، ۳۶۹؛ ۹/ ۵۷۷؛ 1۰/ 
20۳

َدمیــری = محّمــد بــن موســی بــن عیســی: ۶/ ۹۷؛ 
۷/ ۳0۸، ۳۹۷؛ ۸/ ۱4۵، ۳۷۵، ۳۷۸، ۳۸۱، 
۳۸۸، 40۱؛ ۹/ 2۶۷، 2۷۱، 2۸0، ۳2۵، ۳۳2، 

4۵۸
دوایت م رونلدسن: 3/ 4۷۵

دوالبــی = محّمــد بــن احمــد = ابــو بشــر: 1/ ۳۶، ۶۶، 
۷۶، ۱2۶، ۱۹2، 2۹۶، ۵۱۷؛ 3/ 200، 20۷، 2۱۳؛ 
5/ ۱4۱؛ ۶/ ۱۵۷، 4۵۸؛ ۷/ ۱۷۵؛ ۸/ ۶4؛ ۹/ 

4۵4، ۵44؛ 1۰/ ۱4۷
دیاربکــری مالکــی = حســین بــن محّمــد: ۶/ ۵04؛ 
2۶، ۳2۵، ۳۳۷، ۳۵۸، 4۶۸، 4۸2؛ ۹/   /۷

4۸4  ،۳۸۹
دیباجــی = ســهل بــن احمد بن عبــداهلل = ابو محّمد: 

۴/ ۳۸۸؛ ۷/ ۵۷4
دیک الجن: ۲/ ۵۱۹

ــو مّکیــس حبشــی: ۲/ ۵۷4؛  دینــار بــن عبــداهلل = اب
44۳ ،۳4۸ /5

ذریح بن عّباد عبدی: ۹/ 2۶۳، 2۶۵، ۳۵2
ذکــوان بــن عبدقیــس خزرجــی: 5/ 24۳؛ ۷/ 2۸۸، 

۳۸۱ ،۳۷۷
ذهبــی = شــمس الدیــن = محّمــد بــن احمــد بــن 
عثمــان: 1/ 22۸، 2۷۷، 44۳، 4۹۵، ۵۱4؛ ۲/ 
2۶، ۱۱0، 4۵۶؛ 3/ 4۳، ۱۵۶، ۱۹2، ۱۹۸، 20۵، 
 ،۳2۸  ،۳0۶  ،۳0۳  ،2۹۹  ،2۸۹  ،2۷۳  ،24۳
 ،۳۹۷  ،2۸۵  /۴ ۵۶4؛   ،۳۶۹  ،۳۶۸  ،۳4۱
444، ۵۷۳، ۵۷۶؛ ۶/ ۷۸، ۹۳، ۹۶، ۱2۱، ۱42، 
 ،2۹۹  ،2۸۹  ،2۸۳  ،2۳۵  ،2۳۳  ،22۷  ،۱44
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 ،۵0۳  ،4۳۸  ،4۳0  ،۳۹4  ،۳۷4  ،۳۷2  ،۳2۹
۵۱4، ۵2۶؛ ۷/ 2۶، ۳۳۶؛ ۸/ 4۸، ۱4۱، ۳۳2؛ 
۹/ 4۱، 42؛ 1۰/ ۵۸، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱22، ۱۳2، 
 ،۱۶۱  ،۱۵۳  ،۱۵۱  ،۱۵0  ،۱4۶  ،۱4۳  ،۱42  ،۱4۱
 ،40۵ ،۳2۷ ،22۳ ،۱۸0 ،۱۷۹ ،۱۷۶ ،۱۷4 ،۱۶2
4۱۳، 4۱۶، ۵۷۹؛ 11/ ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۷، 
 ،2۷4 ،2۱۵ ،2۱0 ،۱۹۶ ،۱۸۹ ،۱۷۶ ،۱۶۹ ،۱۳۸

۳۳۵  ،۳۳۱
ذو الخمار: 3/ ۵۷۹

ذؤاب بن اسماء ُجَشمی: ۲/ ۵0۶
ذوالّثدیه: ۷/ 2۸۷؛ 1۰/ ۸۶، ۸۹، 22۵

ذوالّثفنات = علی بن حسین بن علی: ۲/ ۵42
ذوالّثفنات = علی بن عبداهلل بن عّباس: ۲/ ۵42

ذوالّرّمه: 1/ 422
ــاس: ۲/  ــو العّب ــن ســهل = اب ذوالّریاســتین = فضــل ب

۵۷۷  ،۵40
ذوالّشــهادتین = ُخَزیمــة بــن ثابــت انصــاری: 1/ ۷4، 
 ،۳۳۱  ،۳۳0  ،۳2۹  ،۳2۱  ،۳0۸  ،2۹4  ،2۷0
4۹۷، ۵۱۹؛ ۲/ ۸2، ۱۳۶، 2۹۵؛ 3/ ۳۵0؛ 5/ 

۱۷4  /11 44، ۵۵۹؛   /۹ ۸۵، 242؛ 
ذوالفقار بن معبد حسینی َمْرَوزی: ۴/ ۳۸۸

ذوالقرنیــن: 5/ ۷۵، ۷۶، ۷۸، ۸۷؛ ۶/ 4۶0، 4۶۵، 
4۶۶، 4۶۷؛ ۷/ 4۳۸

ذوالکالع: 1/ ۳4۸؛ ۲/ 22۷
ذوالّنون مصری: ۴/ ۵۵۸؛ 5/ ۱0۶؛ ۷/ 4۸2، ۵۳0؛ 

۸/ 22؛ 11/ 22۳، 224، 2۹۱
رأس  جالوت: ۷/ 2۵۵، 2۵۶، 2۵۷

راشد بن سعد حمصی: ۷/ ۱۵۵، ۱۵۶
راشد کندی: 1۰/ 2۱2

راغــب اصفهانــی = حســین بــن محّمــد: 1/ ۵۸0، 
۶04، ۶۳۳؛۶/ ۳0۸، ۳۱۳؛ ۷/ ۹۵؛ ۸/ 4۱۳؛ 

۱۳2 ،۳۳ ۹۶، 4۵۸؛ 11/   /۹
رافع بن حریمله: 3/ 2۵۱

رافــع بــن خدیــج بــن رافــع انصــاری خزرجــی حارثــی: 
۸/ 2۳4، 2۳۵؛۹/ ۵۶۱؛ 1۰/ ۶4، ۶۵

رافــع بــن مالــک بــن عجــالن خزرجــی: ۷/ ۳۷۷، 
۳۸۱  ،۳۷۹

راونــدی = ســعید بــن هبــة اهلل = قطب الدیــن: ۲/ 
۳۱2؛ ۶/ 22۷؛ ۴/ 2۷2، 2۷4؛ ۷/ ۱۱۶، ۱۱۷، 

۵۷0  ،۱۱۸
رباح )غالم پیامبر(: ۷/ 2۷۳

رباح بن حارث: 1/ ۵۱۹
رباح بن معترف: ۸/ ۱2۹، ۱۳0

کوفــی: 1/ 40۶؛ 5/  ربعــی بــن ِحــراش = ابــو مریــم 
۱۹0  ،۱۸2  ،۸4  /11 40۹؛  ۱۸؛۶/ 

ربعی بن عمرو انصاری: ۹/ ۵۵۹
ربیع )دختر معوذ بن عفراء(: ۸/ ۳0۹، ۳۱0، ۳۱2

ربیع بن ابی صالح اسلمی: 1/ 2۹۷
ربیع بن انس: ۷/ ۳۱۶
ربیع بن بدر: 5/ ۳4۸

ربیع بن ربیعة بن مسعود بن مازن: ۶/ ۶۱
ربیع بن زیاد بن عبداهلل عبسی: ۹/ ۱۳0

ربیع بن سعید: 3/ 2۹۳
ربیع بن سلمان: ۴/ 4۶2؛ 5/ 4۳۸

ربیع بن ضبیع: ۶/ 4۶۶
ربیع بن محمود ماردینی: 5/ ۳4۸

ربیــع بــن یونــس )دربــاِن منصــور(: ۲/ ۳۸۷، 40۸، 
۵44  /11 4۱۳؛ 
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ربیعة بن ابی براء: ۷/ 2۹۱
ربیعــة بــن ابــی عبــد الرحمــان مدنــی: 3/ ۳۵۶؛ ۹/ 

۵۶۵؛ 1۰/ ۳0۸
ربیعة بن اکثم: ۷/ ۳۸2

ف: ۶/ ۱۷۸، ۳04، ۳2۷
َ
ربیعة بن امّیة بن َخل

ربیعة بن امّیة ثقفی: 3/ 4۹2
اروی  ابــو   = لــب  عبدالُمّطَ بــن  حــارث  بــن  ربیعــة 

2۸  /1۰ 404؛   /۷ 2۹۵؛   /۲ هاشــمی: 
لب: 3/ ۳۵۱ ربیعة بن حارث بن عبدالُمّطَ
ربیعة بن سیف اسکندرانی: ۹/ 4۱4، 4۱۵

ربیعة بن قیس عدوانی: ۹/ ۵۶۱
ربیعة بن کعب: ۷/ ۳۸۹

ربیعة بن مالک بن وهیل نخعی: ۹/ ۵۶۱
ربیعة بن ناجذ تابعی کوفی: ۲/ 42۵؛ 11/ ۷۵

 ربیعة بن نزار: ۲/ 2۹0
ربیعة بن یزید دمشقی: ۹/ 4۱۳

ربیعۀ جَرشی: 1/ ۸۹، ۱2۸
رتن هندی: 5/ ۳4۹

رجاء بن سهل صنعانی: ۶/ 4۶
رجاء بن عبداهلل: 1/ ۳0۷

 = ــی 
ّ
حل برســی  رجــب  بــن  محّمــد  بــن  رجــب 

 ،۵۹  ،۵۵  ،۵۳  ،۵2  ،۵۱  ،۵  /۷ رضی  الدیــن: 
۹4  ،۷۱  ،۶۸

رخیلة بن ثعلبة بیاضی: ۹/ 2۱۱
رزق اهلل بن عبدالوّهاب تمیمی: 5/ ۱22

رزق اهلل بن موسی باجی بصری: ۷/ 44۱
ُرَزیق قرشی مدنی: 1/ ۳۵۹

 ،4۷2 ،۹  /۴ عــادل:  ملــک   = طالئــع  بــن  یــک  رّز
 ،۵00  ،4۹۸  ،4۹۷  ،4۹۶  ،4۹۵  ،4۹۱  ،4۸۹
 ،۵24 ،۵2۳ ،۵2۳ ،۵22 ،۵۱۵ ،۵0۵ ،۵02 ،۵0۱

۵۸۹  ،۵۸۳  ،۵۸2  ،۵۸0  ،۵4۷
َرزین )برادر ِدعبل(: ۲/ ۱۱، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸

َرزیــن بــن معاویــة َعْبــدری اندلســی: 1/ 2۱۳؛ 3/ 
244

رســام  بکــر  ابــی  بــن  عبدالفّتــاح   = شــافعی  رّســام 
2۸۶  /5 شــافعی: 

ــی  ــن اب ــن عبــداهلل ب ــّرّزاق ب ــَعنی حنبلــی = عبدال َرْس
۳۹۳ ،۳۸۵ ،۳۷۹ ،۳۷4 ،22۳ بکــر: 1/ 

رشــدین بــن ســعد = ابــو الحّجــاج مصــری: ۸/ 2۳4، 
2۳۵

رشــید )خلیفــه عّباســی(: ۲/ 4۱0، 4۱۱، 4۱2، 4۱۳، 
۵۸4 ،4۹4 ،4۱۵ ،4۱4

رشید الدین وطواط: ۴/ ۱4۶
رشید الّنبی: 1/ ۵۸۵

رشــیدالدین بن شــیخ ابراهیــم اصفهانــی: 11/ ۳2۷، 
۳۳۸

رشیدالدین  خان دهلوی: 1/ 2۶۱
رضا رشتی: ۶/ 4۸

ــی  ــب ُبرس ــن رج ــد ب ــن محّم ــب ب ــن = رج رضی  الدی
ــی: ۷/ ۵، ۵۱، ۵2، ۵۳، ۵۵، ۵۹، ۶۸، ۷۱، 

ّ
حل
۹4

 ،۱۵۱  ،۳۸  /3 کمــی:  حا الخیــر  ابــو  رضی  الدیــن 
2۵  /۷ ۵۳0؛   ،2۸۳

رضی  الدین بن ابی لطیف قدسی: 11/ ۳۷۹
رّفاء َسِری: ۴/ ۱۸

ِرفاعة بن ِایاس َضّبی: 1/ ۳2۳
ِرفاعــة بــن رافــع بــن مالــک = ابــو معــاذ انصــاری زرقــی: 
 ،2۶۳  ،2۶۱  ،202  ،۶  /۹ 2۷۵؛   /۸ ۳۸۶؛   /۶

2۶۶، ۳۱0، ۳۱۳، ۳۱۶، ۵۵۹؛ 11/ 4۵، 4۹
ِرفاعة بن شّداد: 11/ ۷۶
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ِرفاعــة بــن عبدالُمنــذر بــن زنبــر اوســی انصــاری = ابــو 
لبابــه: 1/ ۷4؛ 3/ 2۵4؛ ۷/ ۳۳۵، ۳۷۹، ۳۸0

ِرفاعة بن عمرو خزرجی: 5/ 24۳؛ ۷/ ۳۸۱
ِرفاعة بن مبشر: 1/ ۱۳۹

رفاعة بن وقش: 5/ 242
بــن عبــداهلل: 3/ ۹۷،  رفاعــی مخزومــی = محّمــد 
۵۹2؛ ۴/ ۸۸، 2۹۸، ۳0۸، ۳۹۵؛ ۶/ 420، 42۱؛ 

2۸2 ،2۷0 ،2۶۳،2۶۸  /11
رفاعــی مصــری = ســید احمــد فریــد: ۲/ ۵۸، ۶۱، 
 ،2۶4  ،2۶۳  /11 ۱۱۶؛   /۹ ۳۷؛   /5 2۱۱؛   ،۶۵

2۸2  ،2۶۶  ،2۶۵
اکــرم؟ص؟(: 3/ ۳۳، 44؛ ۶/  رقّیــه )دختــر پیامبــر 
۳۹۳، 4۷۳، ۵0۶، ۵۶۹؛  ۳0۷؛ ۹/  2۳۳؛ ۷/ 

۱۱۳  /1۰
رکن الدین اسماعیل: 5/ 2۵

ُرّمانــی نحــوی = علــی بــن عیســی: 1/ ۵۷0، ۵۸2، 
۵۶۷  ،242  /3 ۵۹۱ ؛ 

رمضان بن حسین سرماری حنفی: 5/ ۱۱۳
روبیل بن یعقوب بن اسحاق: 5/ 2۷۹

روح األدب سید علی: 11/ 4۳۳
روح بن زنباع: ۹/ ۱۶4

روح بن عبادة قیسی: ۷/ ۱۶2
روح بــن عنبســة بــن ســعید بصــری: 5/ ۵04؛ ۹/ 

۵۶۹
روح بن مسافر = ابو بشر بصری: 5/ ۳4۹

رومان بن سرحان: 11/ ۷۹، ۸0
رومان یمامی: 11/ ۷۹

کوفــی: 1/ ۷۳، ۱2۹، 2۷0،  ریــاح بــن حــارث نخعــی 
۳2۸ ،۳2۶ ،۳2۵

ریطه بنت حارث بن َجَبله: ۷/ 44۵
زاذان بن عمر کندی َبّزاز کوفی: 1/ ۱2۹؛ 2۹۶، ۵۱۱

زافر بن سلیمان: 1/ 2۸2، 2۸۵، 2۸۶، 2۸۷
 /۲ ۵۶4؛   ،۳۳۶  /1 اســحاق:  بــن  علــی   = زاهــی 

۱۷۹  /۷ ۳۳۳؛   ،۵0  /۴ ۵0۱؛  24۳؛3/ 
زبید بن حارث کوفی: 3/ ۱4۵؛ 5/ ۶0

زبید بن صلت کندی: ۹/ ۱۶
زبید بن عبد خوالنی: ۹/ ۵۶۱

مرتضــی  محّمــد  بــن  محّمــد   = حنفــی  َزبیــدی 
حســینی: 1/ ۳۹، ۱۱۷، 2۶0، 422، 4۸۳، ۶0۳؛ 
۴/ 4۶۸؛ 5/ ۱۵0؛ ۶/ 2۸۶؛ ۷/ ۳۳۸؛ ۸/ ۱0۱؛ 

4۵۸ ،2۳۷ ،۱42 ،۷۳  /۹
زبیــر بــن بــّکار: ۲/ ۱۹۳، 20۸، ۳۶۵؛ 3/ 40۶؛ ۴/ 

۱۳0  /۸ ۱۳۹؛   /۶ 2۹2؛ 
زی  َتــّوَ زبیــر بــن عبــداهلل بــن موســی بــن یوســف = 

4۶۵  ،4۶۳  ،۳۹۷  ،200  /1 بغــدادی: 
زبیر بن ُعَبیده: ۷/ ۳۸2

زبیــر بــن َعــّوام: 1/ ۷4، ۳44، 4۹۷، ۶2۹؛ 3/ ۱۶0، 
 ،۳۵2  ،۳2۳  ،2۸۹  ،2۸۸  ،2۶۵  ،2۵2  ،۱۷۵
 ،۱۸  /۶ 4۶۹؛   ،۳۶۶ 4۹2؛۴/   ،۳۸2  ،۳۵4
 ،۳۵۷  ،2۷۷  ،2۷۶  /5 4۷۱؛   ،۳0۸  ،2۷۳
۵2۳؛ ۶/ ۳2۷، ۳۹۵؛ ۷/ ۱0۶، ۱22، ۱۳۱، ۱4۹، 
 ،2۹۶ ،2۹2 ،2۸۸ ،2۷۱ ،204 ،20۳ ،20۱ ،۱۹۵
 ،4۹4  ،4۹۳  ،4۶۷  ،۳۸۳  ،۳0۹  ،۳0۸  ،2۹۷
4۹۵؛ ۸/ ۱۹۳، 22۶، 22۷، 2۳۶، 2۶2، 2۶۳، 
 ،4۳۵  ،42۸  ،42۶  ،4۱۵  ،۳۳۷  ،۳02  ،2۹۶
4۳۶، 44۱، 44۵؛ ۹/ ۶، ۱۹، ۱۶۸، 2۶0، 2۶۹، 
۵0۳؛   ،۵02  ،۳0۵  ،2۵۳  ،۱۸۳  ،۱۸0  /1۰ 4۶0؛ 

۱۱۹ ،۷۷  /11
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َزّجــاج = ابراهیــم بــن َســِری: 1/ 4۳4، ۵۷۷، ۵۹۱؛ 
۴/ 2۷۱؛ ۸/ 4۶

زحر بن قیس: 1۰/ 2۹؛ 11/ ۸۶، ۸۷
ِزّر بــن ُحَبیــش اســدی = ابــو مریــم: 1/ ۶۸، ۱2۱، ۱2۳، 

۱2۹، 2۹۷، ۳2۸۳2۹، ۳۳0؛ 1۰/ 22۱
زرارة بن أعین: ۲/ 2۸۸؛ 3/ 22۱؛ 5/ ۷4

زراره بن حرون: 11/ 4۸
زراره بن خیرون: 11/ 4۵

زردشت: ۴/ ۱4۸
زرع بن یشکر یافعی: ۹/ ۳۵۱

َزْرقاء )مادر مروان(: ۲/ ۵۳0؛ 1۰/ ۳۶، ۳۳۶
ُزْرقانــی مصــری مالکــی = محّمــد بــن عبدالباقــی بــن 
یوســف: 1/ ۳۷، ۸2، 2۵۶، 2۹۷، 4۱4، 4۷0، 
4۸۵، ۵۱2، ۶2۵؛ 3/ 2۶۷، 2۷۵، 4۳۷، 42۱، 
 /۶ ۱۸0؛   ،۱44  /5 ۱2۷؛   ،2۱  /3 2۱۵؛   ،۱2۷
 ،۳2۶ ،۳22 ،2۹۷ ،2۹۵ ،2۷2 ،2۱۳ ،۱0۶ ،۱0۱
 ،42۷ ،420 ،۳۶۳ ،۳۳4 ،۳۳۳ ،۳2۹ ،۳2۷
4۳0، 4۳۱، 4۹۸، ۵04، ۵0۵، ۵۱0، ۵۱۱، ۵۱۸؛ 
 ،2۸۸ ،2۶۳ ،۱04 ،۱0۳ ،۶0 ،۵۹ ،2۷ ،24 /۷
 ،۳44  ،۳۳۹  ،۳۳۸  ،۳2۶  ،2۹۳  ،2۹2  ،2۹۱
 /۸ ۵۳۳؛   ،4۸2  ،4۳۵  ،۳۹۳  ،۳۹2  ،۳۵۳
۱۷۳، ۱۷۹؛ ۹/ ۱۱4، 20۹، ۵۱۹؛ 1۰/ ۱00، 2۹۷، 

۳2۵ ،۳22 ،۳۱۵ ،۳0۹ ،۳00 ،2۹۹
ِزِرْکلی = خیرالدین بن محمود: 1/ 220، 24۹، 2۶4؛ 
۳۸۶؛ 3/ ۵۵،2۱۷، 2۸۶، ۵۳۸، ۵۸4، ۵۹۶؛ 
 ،۳4۸  ،2۶۷  ،۱۹۷  ،۱۸0  ،۱۵۸  ،۱4۵  ،40  /۴
۳۹۷، 4۸0، 4۸۹، ۵22؛ 5/ 2۷۱؛ ۶/ ۶۷ ۶۷، 
۱۱0، 2۶۹، 2۷2، 2۷۳، ۳۶۹، ۳۷0، ۳۸۷؛ ۷/ 
۳۹۷، ۳۹۸؛ ۸/ ۱2۶، ۳۸۱؛ ۹/ 4۷0؛ 1۰/ ۶4، 

۱0۳ ،۷۱ ،۶۷ ،۶۶
بــن  یوســف  بــن  زرنــدی مدنــی حنفــی = محّمــد 
الدیــن: 1/ 2۳0، 40۹، 4۵۹،  حســن = جمــال 
4۶۷، 4۸۶، 4۹۶؛۲/ ۶2، ۷2، ۸۸، ۹۸، ۱0۳، 
۱04، 42۹؛ 3/ ۱۹2، 24۶، 2۶2، 2۷۶، 2۸0؛ ۴/ 

4۶2؛ ۶/ ۹۶؛ ۷/ 2۶، ۳۳۶؛ ۸/ ۱44
ُزَفر بن اوس بن حدثان مدنی: ۶/ ۳2۸، ۳۹۹، 400

ُزَفر بن حارث: ۹/ ۳0۱
یفه: ۲/ 2۹۵

َ
ُزَفر بن زید بن ُحذ

ُزَفر بن هذیل َعنَبری تمیمی: 5/ 4۳2
یفة اسدی: 3/ ۳۵۳

َ
ُزَفر بن یزید بن ُحذ

زکریــا بــن درید کنــدی: 5/ ۳4۹، 44۵، 4۶۷، ۵0۳، 
۵04

زکریا بن زیاد: 5/ ۳4۹
زکریا بن محّمد باقر: 3/ 402، 40۹

زکریا بن میسره: ۲/ 42۸
زکریــا بــن یحیــی = ســاجی: ۴/ 4۶0؛ ۷/ ۳۹0، 4۱0، 
 ،۸۳  ،۶۹  /۸ 4۶۸؛   ،4۵0  ،44۹  ،442  ،422
 ،4۶۵  ،4۵4  ،4۵۳  ،4۱۶  /۹ ۳۶۳؛   ،2۳۵
4۸۳، ۵۱2، ۵2۶، ۵۳۱، ۵۳۱، ۵4۳، ۵4۹؛ 1۰/ 
 ،۱۶۷ ،۱۶۱ ،۱۵2 ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱۱۷

۱۳۶  /11 ۱۷4، ۵۸۶؛ 
زکریا بن یحیی انصاری شافعی: 5/ ۷۳، ۱۷۳

زکریــا بــن یحیی بــن ِایاس = ابو عبد الرحمان ِســْجزی 
= خیاط الّسّنه: 1/ ۱۷۳، ۱۸۶

زکریا بن یحیی بن حویثره: 5/ 4۸۳
زکریا بن یحیی مقری: ۹/ 4۵4، 4۵۵

زکریا بن یحیی ناقد: 11/ 22۵
زکریا بن یحیی وّکار: ۷/ ۱۵۳، ۱۵4



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 12( 3۷۶

زکریای نبی؟ع؟: 1/ ۱۶۵، ۱۸۶، ۶۳۹؛ ۴/ ۵۳0؛ ۷/ 
2۷۶ ،2۷۵

زکی مبارک: ۴/ 2۶۸
زکی الدین عبدالعظیم: 5/ 2۷۹

زلیخا )همسر عزیز مصر(: ۴/ 4۷۸؛ ۶/ 24۷
 /۴ ۵۹۱؛   /3 حســینی:  حســن  محّمــد   = زنــوزی 

۶۶  ،4۵  ،2۷  ،2۵  /۶ ۳۸۶؛   ،2۶۷  ،۱۵۸
زهد بن ابی عتاب: 1۰/ ۱۸

زهرة بن سلیم: 3/ ۱2۱
ُزَهیر بن ابی سلمی: 11/ ۵42

ُزَهیر بن حرب: 5/ 22۵
ُزَهیر بن قین: ۷/ ۱۷۷

ُزَهیر بن محّمد بن ُقمیر: 5/ ۶2
ُزَهیر بن معاویة کوفی: ۸/ 4۹0؛ 1۰/ ۱۷۵

ُزَهیر بن مکحول عامری: 11/ 42
زورقی = محّمد بن حسن بن ابی جعفر: ۴/ ۵۶۷

زیاد بن ابی زیاد: 1/ ۱2۹، 2۹۷، 4۹۶
زیــاد بــن ابــی ســفیان: ۹/ ۱۹۵؛ 1۰/ ۳۳۳؛ 11/ ۶0، 

۸۹
ــمّیه(: ۲/  ــن س ــاد ب ــه/ زی ــن ُاّم ــاد ب ــه )زی ــن ابی ــاد ب زی
 ،2۶۱  ،20۵  ،202  ،20۱  /۸ ۵۳0؛   ،۵24  ،2۶0
۵۳۳؛ 1۰/ 2۳۵، 2۶2، 2۸۳، ۳۳4، ۳4۷؛ 11/ 

۱0۶ ،۷۷ ،۷۱ ،۶۳ ،۵۹ ،۵۶
زیاد بن اشهب جعدی: 11/ 44

زیاد بن حفصه: ۹/ ۱۸4
زیاد بن حنظلة تمیمی: ۹/ ۵۶۱
زیاد بن خصفة بن ثقف: ۹/ ۵۹

زیاد بن ربیعة بن مفّرغ ِحمَیری: 1۰/ ۳۳۸
زیاد بن سعد: 1۰/ ۱22

زیاد بن ُعَبید ثقفی: 1۰/ ۳۳۳
زیاد بن فرد: ۹/ 44

زیاد بن کلیب: ۷/ ۱22
بید بیاضی خزرجــی: ۷/ ۳۸۱، ۳۸۵؛ ۸/ 

َ
زیــاد بــن ل

2۱4
زیاد بن معاویة بن یزید بن عمر: 5/ 4۷۱

زیاد بن ُمنذر: 1/ 2۸4، 2۸۶
کهی بصری: 5/ ۳۵0 زیاد بن میمون ثقفی فا

زیــاد بــن نضــر بــن بشــر حارثــی: ۹/ ۸4، 2۶۳، 2۶۵، 
۳۵2 ،2۹۳

زیاد بن نعیم فهری: ۹/ ۳۱۶، ۳۱۷، ۳2۱
ّراد: 1/ ۳۱ یٌد الّزَ َز

 /1۰ 44؛   /۹ ۱۷۷، ۱۷۹؛   /3 اوفــی:  ابــی  بــن  زیــد 
۱۶2  ،۱۶0  ،۱۵۷

زیــد بــن ارقــم بــن زیــد کعبــی خزرجــی: ۲/ ۱۳۶، 200؛ 
 ،۳۱۸  ،۳0۹  ،۳0۶  ،۳02  ،۱۷۹  ،۱۷۷  ،40  /3
 /۸ ۳۶۳؛   ،20۹  /۶ ۵۱۶؛   ،44۵  ،۳42  ،۳4۱
۹۷، ۹۹، 2۹۸، 2۹۹، ۳۷۵، 40۱؛ ۹/ ۵۶۱؛ 1۰/ 

40۵ ،22۶ ،۱۶۹ ،۱۶۷
زیــد بــن اســلم: 1۰/ 2۱4؛ ۹/ 4۶۱، ۵۵۹؛ ۶/ ۳۸۸، 

4۵۸؛ ۷/ 4۶0؛ ۸/ ۹۹
زید بن اسماعیل: 1/ 40۶

زیــد بــن ثابــت انصــاری: 1/ ۸۷، 2۷0، 2۸۸، 4۹۷؛ 
۲/ ۱۱0؛ ۶/ ۱۶۱، ۱۶2، ۱۶۳، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، 
 ،4۵۵  ،4۵2  ،44۹  ،۳۸۶  ،2۸2  ،۱۹۳  ،۱۷0
 ،2۸2  ،۱۷۹  ،۱0۷  ،۱0۳  /۸ ۱۵0؛   /۷ 4۸۳؛ 
 ،440 ،4۳۸ ،42۷ ،۳۷4 ،۳۵۱ ،۳4۹ ،۳۳۷
 ،2۵۸  ،2۵4  ،20۳  ،۱۳0  ،2۶  /۹ 4۶۸؛   ،4۵0
 ،۱4۶  ،۶۶  /1۰ ۵۹0؛   ،۵۷۷  ،42۵  ،2۶۹  ،2۶0

۵۳۷  ،۱4۷
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زید بن جاریة انصاری: ۹/ ۵۶۱
زیــد بــن حارثــه: 1/ 2۷0، ۳۶۱، ۵۱۹، ۵2۹؛ 3/ ۱۸۱، 
 ،۳۹2  /۹ ۵00؛   ،۳۸2  /۷ ۳۶۵؛   ،۳۶2  ،2۶۵

۵0۸
زیــد بــن ُحبــاب خراســانی کوفــی: 1/ ۱۶۱، ۱۷۱، ۳۱0، 

4۶2، 4۶۶؛ 3/ ۱4۵
زید بن حریش: ۹/ ۵44

زید بن حسن = تاج الدین کندی حنفی: ۲/ ۶0
زید بن حسن بن زید حسینی: 5/ ۳4۹

زید بن حسن بن زید کندی: 1/ 220؛ ۴/ ۵۸۸
زیــد بــن حســن بــن علــی بــن ابــی طالــب؟مهع؟: ۲/ 

۱۷۷  /۷ 4۱0؛   /3 2۳0؛ 
زید بن حصن طائی: ۹/ ۸4

زید بن حیله/ جبله: ۹/ ۵۶۱
نصاری: 11/ ۶، ۱۶۷

َ
زید بن خارجة أ

زید بن خالد ُجَهنی: ۶/ 2۷0؛ ۸/ ۱۳2، 22۶
زید بن َخّباب: 5/ 4۵2

زید بن خّطاب: 5/ 24۹؛ ۷/ ۳۸2
زید بن رفاعه: 5/ ۳۵0، 40۱، 44۳

زیــد بــن ســهل انصــاری = ابــو  َطلحــه: 3/ 44، ۱۷۵؛ 
 ،۱42  ،۱۳۹  ،۱۳۸  ،۱۳۷  ،۱۳۶  /۷ 4۸0؛   /۶

۳۷  /1۰ ۱۵۶، ۳۵۹، ۳۶0؛   /۸ ۳۸۱؛ 
زید بن ُشَرْحبیل: 1/ 2۷0، ۵۱۹

زید بن صالح حنفی: ۴/ ۷۵
زیــد بــن صوحــان عبــدی = زیــِد خیــر: ۸/ 4۱۷؛ 1۰/ 
۱۸۵؛ 11/ ۷۷؛ ۹/ ۵، ۵۸، ۶0، ۶۷، ۷۵، ۷۶، 
 ،4۷۷  ،۳۵2  ،2۹۳  ،2۶۵  ،2۶2  ،۱۸۶  ،۷۸

۵۵2  ،4۷۸
زید بن عبداهلل انصاری: 1/ ۸۸

ــین؟مهع؟:1/ ۳۷۱؛ ۲/ ۳00،  ــن الحس ــی ب ــن عل ــد ب زی
۳2۵، 4۹۵؛ 3/ ۱۱۶، ۱20، ۱22، 402، 40۳، 4۱0، 

4۱۱؛۴/ 22۷؛ ۷/ 2۸۱
زید بن علی بن عبداهلل فارسی: ۲/ ۵۱۵

زیــد بــن موســی بــن جعفــر بــن محّمــد = زیــِد نــار: ۲/ 
۳40 ،۳۳۹

زید بن وهب: ۲/ 20۱؛ 3/ ۱۸۹؛ ۸/ ۱04، 4۵4
کوفــی: 1/ 4۸، ۱2۹، ۱۵0،  زیــد بــن یَثیــع َهْمدانــی 
 ،202 ،۱۹۹ ،۱۹4 ،۱۸4 ،۱۸۳ ،۱۷۹ ،۱۷۱ ،۱۶4
 ،۳04 ،۳0۳ ،۳02 ،۳0۱ ،۳00  ،2۹۹ ،2۶2 ،2۱0
۵0۶ ،۵0۵  /۶ ۳۷۱؛   /3 ۳0۵، ۳۱4، ۳۱۵، ۳۱۹؛ 
زیــِد خیــر = زیــد بــن صوحــان عبــدی: ۸/ 4۱۷؛ 1۰/ 
۱۸۵؛ 11/ ۷۷؛ ۹/ ۵، ۵۸، ۶0، ۶۷، ۷۵، ۷۶، 
 ،4۷۷  ،۳۵2  ،2۹۳  ،2۶۵  ،2۶2  ،۱۸۶  ،۷۸

۵۵2  ،4۷۸
زیــِد نــار = زیــد بــن موســی بــن جعفــر بــن محّمــد: ۲/ 

۳40 ،۳۳۹
زیــد/ یزیــد بــن َشــراحیل انصــاری: 1/ ۸۷، ۳۱۸، 

۵۱۱  ،۳2۱
زیدان بن احمد: ۴/ ۵۷۸، ۵۷۹

زیلعی = عثمان بن علی = فخرالدین: ۲/ 20۷؛ 5/ 
2۶۵؛۶/ ۳0۶، ۳2۹؛ ۹/ 442؛ 1۰/ ۱2۶، 2۸۳، 

44۵ ،444 ،424 ،42۳ ،۳۳2 ،۳0۶
زیــن الدیــن بــن علــی = شــهید ثانــی: ۲/ ۱۵۹؛ ۴/ 
۱0۱، 2۷2، 2۸۳؛ 11/ ۳22، ۳2۸، ۳۳۵، ۳۳۶، 
 ،4۵۷  ،42۶  ،420  ،400  ،۳۷۹  ،۳44  ،۳۳۷

۵0۷  ،4۵۸
زین الدین بن رجب: ۶/ ۷۸

زین الدین بن محّمد: 11/ ۳۷۹
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زین الدین حمیدی: 11/ ۱0، 2۹۳، ۳4۷، ۳۵۷
زین الدین خافی: 5/ ۱2۸

زین الدیــن علــی بــن ســلیمان بحرانــی: 11/ ۳۱۹، 
۳۸0  ،۳4۵  ،۳2۱

زینــب )دختــر رســول خــدا؟ص؟(: 3/ ۳۳، 44؛ ۶/ 
۳0۷ 2۳۳؛ ۷/ 

زینــب )دختــر علــی بــن ابــی طالــب؟مهع؟(: ۲/ ۵۸0؛ 
 ،۵۵۸  ،2۸  /۶ 24۶؛   ،240  ،2۳۹  ،2۳۱  /۴

۸۵  ،۸0  ،4۷  ،4۵  ،۳۸  /۷ ۵۷4؛   ،۵۷۳
زینب )دختر موسی بن جعفر؟مهع؟(: 1/ ۳40

زینب شعریه: 5/ ۳۷۱، ۶۳۶
زینبا بن اسحاق َرْسَعنی موصلی نصرانی: 3/ 2۱

ســاجی = زکریــا بــن یحیــی: ۴/ 4۶0؛ ۷/ ۳۹0، 4۱0، 
 ،۸۳  ،۶۹  /۸ 4۶۸؛   ،4۵0  ،44۹  ،442  ،422
 ،4۶۵  ،4۵4  ،4۵۳  ،4۱۶  /۹ ۳۶۳؛   ،2۳۵
4۸۳، ۵۱2، ۵2۶، ۵۳۱، ۵۳۱، ۵4۳، ۵4۹؛ 1۰/ 
 ،۱۶۷ ،۱۶۱ ،۱۵2 ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱۱۷

۱۳۶  /11 ۱۷4، ۵۸۶؛ 
سادنیوس: ۶/ 2۱۹

ساره: 3/ 2۶۶، 2۶۷؛ ۷/ 2۷۱
ساریۀ بن زنیم بن عبداهلل: 5/ ۶۹؛ ۸/ ۱۳۸

ساعدة بن مّر: ۲/ ۵0۶
سالم ابو نضر: ۶/ ۳۸۸

کوفــی: 3/ ۱4۵، ۳4۸؛ ۸/  ســالم بــن ابــی جعــد 
۵۷۵  ،24۸

سالم بن ابی حفصة کوفی: ۲/ ۷۸؛ 3/ ۱4۵
سالم بن عبداألعلی: 5/ ۳۵0

سالم بن عبداهلل بن سالم بصری شافعی: ۶/ ۱0۶
ســالم بــن عبداهلل بــن عمر بــن خّطــاب: 1/ ۱۱۷، ۱۱۹، 

۱۳0، ۱۷۹؛ ۲/ ۳22؛ ۶/ 2۱4، ۳۶۹؛1۰/ ۱۱0؛ 11/ 
۱۸4

ســالم بــن علــی بــن ســلمان بــن علــی = ابــن  عــودی 
نیلــی: ۴/ ۱0، 4۵۳، ۵۳۷، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، 

۵4۱ ،۵40 ،۵۳۹
سالم بن معقل: 1۰/ 2۳

سالم بن نوح بصری = ابو سعید: ۲/ ۵۶۵
سالم بن وابصه: ۸/ ۳۹2

یفــه: 3/ ۱۷۵؛ ۶/ 2۱۱، 2۹۸، 
َ

ســالم غــالم ابــو ُحذ
4۷۱؛ ۷/ ۱۳۱، 200، 20۳، 240، ۳۸۳؛ ۸/ 2۶۳، 

۳۱۱؛ ۹/ 4۵، 4۶، ۵۷۳؛ 1۰/ 2۳، ۱۳۳
سامة بن لؤی بن غالب: 3/ ۱04

سامری: ۲/ ۳۳۶، ۳۳۷
سائب بن عثمان بن مظعون ُجَمحی: ۷/ 44۶

کنــدی: ۶/ 2۷0، 4۳2، 4۳۹؛ ۸/  ســائب بــن یزیــد 
20۱ ،200 ،۱۸2 ،۱۳0

سبرة بن معبد: ۶/ ۳4۳، ۳44، ۳۵۳
سبط ابن  تعاویذی = ابو الفتح: ۴/ 4۷۱

ســبط ابــن  جــوزی حنفــی = یوســف بــن ِقْزُاوغلــی = 
شمس ــالدین: 1/ 222، 40۸، 4۶4، 4۹2، ۵۷۱، 
۶0۹، ۶۱0، ۶۳۹، ۶۵2، ۶۵۹؛ ۲/ ۶۱، ۷2، ۸۶، 
 ،22۶ ،20۷ ،۱۱۷ ،۱04 ،۱0۱ ،۱00 ،۹۷ ،۹0 ،۸۸
2۸۳، 4۶۳، 4۶4، ۵4۳، ۵۵0؛ 3/ ۱۶۹، 2۷۸، 
202، ۳00، ۳0۷، ۳۱0، ۳2۱؛ ۴/ ۹۳؛ ۶/ 4۱، ۹4، 
 ،۳0۷ ،۱۸4 ،۱۶۶ ،۱4۸ ،۱۳۵ ،۱۳4 ،۱۱۶ ،۱۱2
 ،۵۱۵  ،۵۱4  ،۵0۳  ،4۹۹  ،4۶۵  ،42۱  ،۳۶۸
2۵، ۱۱۹، 2۷۷، ۳۳۶، ۵۳2، ۵4۱؛   /۷ ۵۱۸؛ 

۸/ 40۳؛ ۹/ ۱۶۱؛ 1۰/ 2۶0؛ 11/ 2۹
ســبط بشــر حافی = عبدالکریم بن محّمد دیباجی: 

2۷2 /۴
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ُســْبکی = علــی بــن عبدالکافــی: 1/ ۱۸۹، ۱۹0، ۱۹۳، 
 ،2۱۷ ،2۱۶ ،2۱4 ،2۱۱ ،2۱0 ،20۸ ،2۷ ،۱۹۶ ،۱۹۵
 ،۳۳۷ ،2۳۱ ،22۹ ،22۸ ،22۵ ،224 ،2۱۹ ،2۱۸
۵24، ۵2۵، ۵۹۶؛ 3/ ۳2۹؛ 5/ ۱4۳؛ ۶/ ۵2۷؛ 
 /11 ۵4۸؛   ،۵4۶  ،۵2۹  ،4۳۶  ،4۳۵  ،۶0  /۷

2۹۱ ،2۷۷ ،2۷۶ ،24۸
ُسبیع بن حاطب: 5/ 242

ِســْجزی/ ِسِجســتانی = مســعود بن ناصر بن عبداهلل 
بــن احمــد: 1/ ۵0، ۵۵، ۹۶، 20۹، 2۷۵، ۳۷2، 

۳۹۵
سحبان وائل: ۲/ ۱4۷؛ ۶/ ۹۱

ســخاوی مصــری = محّمــد بــن عبــد الرحمــان = 
شــمس الدیــن: 11/ 2۷۷، ۳۳۹، 2۳4، 2۳۵، 
2۳۶، 2۳۸، 2۳۹، 24۱، ۵2۷، ۵2۸، ۵2۹؛ 3/ 
2۱2؛ ۶/ ۹۹، ۱۱2، ۵04؛ ۷/ 2۸۳؛11/ 2۹۹، ۳02

سخبرة بن ُعَبیده: ۷/ ۳۸2
 ســّدی صغیــر = محّمــد بــن مــروان: ۲/ ۸۸، ۹۶، 
۹۸، ۹۹، ۱0۱، 4۶۹، 4۷۱؛ 3/ ۱۳۶، 24۵، 24۷، 
 ،۳4۶  ،۳4۵  ،۳2۸  /۶ 404؛   /5 2۹2؛   ،24۹

۵۱۷؛ ۷/ ۳4۸؛ ۸/ 44۹؛ ۹/ 4۷، ۱0۹
ــی: ۶/ 

ّ
ســدیدالدین = یوســف بــن علــی بن مطّهر حل

20
سدیسه )کنیز  حفصه(: ۸/ ۱۵۵

سدیف بن میمون: 3/ ۱۱۷
سدیو: 3/ ۱۸

سر ویلیام مور: 3/ ۱۸
سراقة بن مالک: ۲/ 4۱؛ ۶/ ۳۱۷، ۳۱۸، ۳2۱

سرجیس: ۹/ ۱۶۹
سرخ چهرة ثمود/عاد: ۹/ ۱۳۹

سرخســی = احمــد بــن محّمــد بــن حبیــب مــؤّدب: 
۶/ ۳۱۱، ۳2۹؛ ۸/ ۷۷، 2۶0

سردار کابلی: ۶/ ۹۶
َسِری بن اسماعیل َهْمدانی کوفی: ۸/ 22۱

َسِری بن سهل = ابو سهل: ۸/ 4۳، 44، 4۵
َســِری بــن عاصــم َهْمدانــی: 5/ 4۶۹، ۵0۱؛ ۷/ ۱2۵؛  

22۱ /۸
َسِری بن وّقاص حارثی: 11/ ۸۷

َسِری بن یحیی: ۸/ ۱۳۹، 22۱، 222؛ 1۰/ ۱۷2
ــز بــن محّمــد بــن حســن  َســِریجی اوالــی = عبدالعزی

حســینی: ۶/ ۵، ۱۳، ۳۷، ۵۹
سعد اسکاف: 1/ ۵2، 2۹۵

ــو اســحاق  ســعد بــن ابراهیــم بــن عبــد الرحمــان = اب
مدنــی: 5/ ۶0؛ ۹/ 2۵4

سعد بن ابراهیم زهری: 5/ ۵۸
سعد بن ابراهیم مدنی: ۶/ 4۸۱

ســعد بــن ابــی وّقــاص ُزْهــری = ابــو اســحاق: 1/ ۸۸، 
 ،۳44  ،2۸۸  ،2۸4  ،2۷0  ،۱۷۱  ،۹4  ،۹2  ،۹۱
 ،۵۱۱ ،۵0۵ ،۵04 ،4۹۷ ،4۹۵ ،4۹0 ،4۶۹ ،4۵۷
۵۱۳، ۵۱۸، ۵۹۸، ۶22، ۶2۹؛ ۲/ ۷۹، ۱۶۶؛ 3/ 
۳۶۹؛   ،۱0۶  /5 ۳۱4؛   ،۳۱۳  ،۳02  ،۳00  ،2۶۹
 ،4۹۳ ،44۶ ،40۳ ،۳2۱ ،۳20 ،۳۱۶ ،2۹۶ /۶
۵00، ۵۱2، ۵۱۳؛ ۷/ ۱۱4، ۱۳۱، 202، 20۹، 2۶۸، 
2۸۸، 2۹2، ۳2۳؛ ۸/ ۱2۸، ۱۵2، ۱۹۷، 2۱2، 
2۱۳، 22۵، ۳2۹، ۳۹0، 42۶، 4۳۸، 44۱؛ 1۰/ 
 ،۱۹۷ ،۱۹۶ ،۱۸۱ ،۷2 ،۶۶ ،44 ،4۳ ،۳۷ ،2۶
 ،4۳۳  ،4۱۱  ،40۱  ،۳۹۷  ،۳۹۶  ،۳۵۷  ،۳00
 ،2۸  /11 ۵۱۱؛   ،۵0۵  ،4۹۹  ،4۷0  ،4۶2  ،4۵۶

۱۸۶ ،۱۱۹ ،۸۶
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 سعد بن احمد َضّبی: ۴/ ۱۷۱
ســعد بــن احمــد طبــری = ابــو فّیــاض: ۴/ ۸4، ۱2۳، 

۱۶4
سعد بن ِایاس = ابو عمرو َشیبانی: 1/ ۳۵۱

سعد بن حارث بن صمة انصاری: ۹/ ۵۶۱
 سعد بن حبته: ۶/ ۳۶2

سعد بن خیثمة بن حرث اوسی: ۷/ ۳۷۹، ۳۸0
ســعد بــن ربیــع بــن عمــرو خزرجــی: 3/ 2۶4؛ 5/ 

۱۶۳  /1۰ ۳۷۹؛   ،۳۸۶  ،۳۸۱ 24۳؛۷/ 
سعد بن زید: ۷/ 4۶۷

 سعد بن سرح: 11/ ۶0
سعد بن ُسَوید: 5/ 24۳

 سعد بن شعیب: 3/ 2۶۹
 سعد بن شمس: ۴/ ۱۸۷

سعد بن طالب َشیبانی: 1/ 2۸4، ۳04
ســعد بــن طریــف حنظلــی کوفــی: ۲/ ۱0۷؛ 3/ ۱4۵؛ 

20۷ ،۱۸0 /1۰
ســعد بــن ُعبــادۀ انصــاری خزرجــی: 1/ ۹۵، ۵۵۷؛ 
 ،۱۵2 ،۱44 ،۱4۳ ،۱42 ،۱۳2 ،۱2۷ ،۱۱۸ ،۳۶ /۲
۱۵۳، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۷4؛ 3/ ۱۶0، 2۹۳، ۳۸۷؛ 
 ،2۱۱  ،۱۳۱  ،۱0۶  /۷ ۱۸؛   /۶ ۳۵۸؛   ،۱0۵  /۴

۳۸۱، ۳۸۵؛ ۸/ ۶۶، ۹۱؛ ۹/ ۵۸0
ــف اشــعری قّمــی: 3/ 

َ
ســعد بــن عبــداهلل بــن ابــی َخل

۵۱۶؛ ۷/ ۵۷4
ســعد بــن عبــداهلل بــن حســن َهمدانــی َمــْرَوزی: 1/ 

۵۶۶  /۴ 2۸۱ ؛ 
سعد بن عبداهلل بن قدار بن ثعلبه: ۲/ ۳۹۸

کوفــی: 1/ ۱۵۷، ۱۵۹؛ 3/  َمی 
َ
ســعد بــن ُعَبیــدة َســل

۳۷۱
سعد بن علی = شیخ الحرم زنجانی: 5/ ۱۳۸

سعد بن عمرو بن حرام انصاری خزرجی: ۹/ ۵۶۱
ســعد بــن مالــک انصــاری = ابــو ســعید = ُخــدری: 1/ 
 ،۹۶ ،۹۵ ،۹4 ،۹۳ ،۹2 ،۹۱ ،۹0 ،۸۹ ،۸۸ ،42
 ،2۹۹ ،2۷0 ،2۶2 ،۱۸۸ ،۱۸۶ ،۱۷۶ ،۱0۱  ،۹۷
 ،۳۷4 ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳۷0 ،۳۶۹ ،۳۱۷ ،۳0۸
 ،۳۹2 ،۳۸4 ،۳۸۱ ،۳۸0 ،۳۷۹ ،۳۷۷ ،۳۷۶
 ،40۱  ،۳۹۹  ،۳۹۷  ،۳۹۶  ،۳۹۵  ،۳۹4  ،۳۹۳
 ،۵۱2  ،۵۱۱  ،4۹۷  ،4۷۱  ،4۶۶  ،4۵۸  ،4۵۷
۵۱۳، ۵۵۸، ۶20؛ ۲/ ۷0، ۷۱، ۷2، ۷۹، 4۵۵، 
4۶۹، 4۸۶، 4۸۷؛ 3/ ۱۵۶، 2۷2، 2۷۶، 2۹۱، 
۳۱۱، ۳۱2، ۳۱۸، ۳2۱، ۳۳۵، ۳4۶، 4۹2؛ ۴/ 
 ،۱4۹  /۶ ۵24؛   ،۵۱0  ،4۹۳  ،2۵0  /5 4۵۸؛ 
 ،4۱4  ،۳۸۳  ،۳2۹  ،۳2۷  ،۳0۷  ،2۷۳  ،۱۸۱
42۱، 4۸۳، 4۹۳، ۵۱۱، ۵۱۳؛ ۶/ 2۹۶، 4۳۹؛ 
۷/ ۱2۸، 20۳، 2۶۸، 2۶۹، 2۷۱، ۳0۹؛ ۸/ ۶۱، 
 ،2۷4 ،2۵۹ ،2۵۸ ،2۵۳ ،22۹ ،22۵ ،2۱4 ،2۱2
 ،4۱۵  ،4۱4  ،۳۹0  ،،۳۸۶  ،۳4۳  ،۳42  ،۳4۱
 ،4۳۹ ،۳۹4 ،۱4۶ ،۱44 ،۱4۱ ،۱40  /۹ 4۳۸؛ 
4۵۱، ۵۹0؛ 1۰/ ۶۶، ۷۶، ۱00، ۱۷۵، ۱۷۹، 2۱۸، 
 ،۶۵  ،۶0  ،۶  /11 ۳۱۳؛   ،2۹2  ،2۹۱  ،220  ،2۱۹

۵۳۳ ،4۵4 ،۱۸۷ ،۱۸۶ ،۱۶۸ ،۱۳0
سعد بن مسعود ثقفی: ۹/ ۵۶۱

ســعد بــن معــاذ: ۲/ ۳۶؛ ۷/ 2۸۸؛ ۹/ ۵۳۷؛ 1۰/ 
۱۷4 ۶۸، ۶۹؛ 11/ 

 سعد بن نمران َهمدانی: 11/ ۵۳، ۹۱، ۹2، ۹۵
سعد هذیم: ۲/ ۳۶

سعدالّدولة بن صفی الیهودی: 5/ ۶۸4
ســعدالدین = تفتازانی = مســعود بن عمر بن عبداهلل 
ــَروی: 1/ ۳۸، 2۳4، ۵2۳، ۵2۶، ۵۳۱، ۵۳2،  َه
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 /۴ ۵۳0؛   ،24۶  ،242  /3 ۶0۹؛   ،۵۸۳  ،۵۷۱
 ،۵۷۹  /۹ ۶، ۱۹۶، 2۶۳؛   /۷ ۱2۸؛   /5 2۷۵؛ 

۵۸0، ۵۸۱، ۵۸2؛ 11/ ۵۵۳
سعداهلل بن نصر بن دجاجی: 5/ ۱2۵
ُسعدی اّم  یحیی بن  َطلحه: ۸/ 4۳۶

سعنة بن عریض بن عادیا تیماوی: 1۰/ ۵۱، 2۷2
سعید ابو العّباس تیمی: 1۰/ 2۱4

کوفــی: 1/ ۱۳۱،  ســعید بــن ابــی ُحــّدان/ ذی ُحــّدان 
۳02

ســعید بــن ابــی ســعید مقبــری مدنــی: ۸/ ۵۹؛ ۹/ 
۳۷۷

ســعید بــن ابــی عروبــه = ابــو نضــر بصــری: 5/ ۳2۵، 
۳۸۸، 4۷0، ۵۷۵؛ ۹/ ۵4۸، ۵4۹؛ 1۰/ ۱۱4

سعید بن ابی هالل مصری: ۹/ 4۱4، 4۱۵
ب = ابــن  مّکی  ســعید بــن احمــد بــن مّکی نیلــی مــؤِدّ

نیلی: ۴/ ۱0، ۵۵۵، ۵۵۷، ۵۶۱
سعید بن اوس لغوی بصری: 1/ ۵۶۹

سعید بن ِایاس جریری: 11/ ۱۹4
 ،۱۱2  ،۵۹  /1 کوفــی:  اســدی  جبیــر  بــن  ســعید 
 ،۵۷ 4۸۸، 4۹2؛ 5/  4۶۹؛ 3/  ۱۳0۳۸2؛ ۲/ 
 ،۳۳۶  ،۳2۸  ،2۹۸  ،2۵۳  ،۱۱۳  /۶ 4۵0؛   ،۶0
 ،۳۷4 ،۳۷۳ ،۳4۸ ،۳4۷ ،۳4۵ ،۳4۱ ،۳۳۹
 ،۳2۹  ،۳2۸  ،۳00  ،۱۱۳  /۸ ۵۶۷؛   /۷ 4۱۸؛ 

۳۱۶  ،۳۱۵  /1۰ 4۵۷؛   /۹ 420؛   ،۳42
سعید بن جمهان بصری: ۷/ 44۱، 442

سعید بن َجناب: 1/ ۶۵
سعید بن حمدان: ۹/ ۸2

ســعید بــن خالــد بــن عمــرو ُخزاعــی امــوی: ۹/ 2۵0، 
۵4۱

سعید بن ُخَثیم هاللی: 3/ ۱4۶
ســعید بــن ذی  یــزن = ســعید بــن قیــس: ۲/ ۱۳2، 

2۵۳  ،۱۳۹
سعید بن رقیش: ۷/ ۳۸2

ســعید بــن زیــد بــن عمــرو: 1/ ۹۸؛ 5/ ۱0۵؛ ۶/ 20۹؛ 
۹/ 2۷2، 2۸۶؛ 1۰/ ۱۸۱

سعید بن سعد بن ُعبادة انصاری: 1/ ۹۸
سعید بن سفیان اسلمی مدنی: ۲/ ۵۶۶

سعید بن سالم عّطار بصری: 5/ ۳۵0
سعید بن سنان ابو مهدی: 5/ ۳۵۱

سعید بن  سنان برجمی: 3/ 242
سعید بن شعیب حضرمی: 3/ 2۶۹

ســعید بــن عــاص بــن ســعید: ۲/ 2۶0؛ 5/ ۳۶۱؛ ۸/ 
۱۹۳، 40۸، 4۱۵، 424، 44۶؛ ۹/ ۵۶، ۵۸، ۵۹، 
 ،۱۷۶ ،۱۷۳ ،۱۵۸ ،۹4 ،۹۳ ،۹۱ ،۶۷ ،۶۱ ،۶0
 ،۳۶2  ،۳4۹  ،۳۱۵  ،۳۱۳  ،2۷2  ،22۸  ،22۵

۳۶۳، ۳۸۵، 4۱4؛ 1۰/ ۹۳
ســعید بــن عبــد الرحمــان بــن َحّســان بــن ثابــت بــن 

ــن حــرام: ۲/ ۱۱0 ُمنــذر ب
سعید بن عبدالعزیز: ۶/ 4۱0؛ 1۰/ ۳۱۵، ۵۷۳

سعید بن عبداهلل جرجسی: ۹/ 4۵۸
سعید بن عبداهلل نصیری: 11/ ۳۷۹

سعید بن عثمان بن سکن بغدادی: 5/ ۱4۵
سعید بن عمرو بردعی: ۹/ ۵۸۸؛ 1۰/ ۱۷۷

سعید بن عنبسة رازی: 5/ ۳۵۱
ســعید بــن قیــس = ســعید بــن ذی  یــزن: ۲/ ۱۳2، 

2۵۳  ،۱۳۹
ســعید بــن قیــس َهْمدانــی: 3/ ۳۵0؛ ۹/ ۵۵۸؛ 1۰/ 

۵۷0 ،2۵0
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سعید بن کثیر: ۹/ ۵۷4
سعید بن مبارک: ۴/ 4۹0

سعید بن محّمد َازدی اسلمی: 1/ 2۸4، 2۸۶
سعید بن محّمد بن ابی بکر فقیهی: ۴/ ۵۶۷

سعید بن محّمد یعقوبی: 5/ ۱۵۳
سعید بن مرزبان اعور: 1۰/ ۱4۷، ۱4۸

ســعید بن َمْســَعدة نحوی = اخفش اوســط: 1/ ۵۹۱، 
۵۶۹؛ 3/ ۵۱4

سعید بن مسلمه: 1۰/ ۱۳4، ۱۳۵
ســعید بــن مَســیب قرشــی مخزومــی: 1/ ۹۱، ۱۳۱، 
4۵۷، ۶22؛ 3/ ۱۵۳، ۱۷۷، ۱۷۹، ۳0۵، ۵2۳؛ 
5/ ۵۱؛ ۶/ ۱2۳، ۱۶۹، ۱۹۵، 2۳۶، 24۶، 2۷4، 
 ،۳۹۱ ،۳۶0 ،۳2۷ ،۳22 ،۳20 ،۳۱2 ،۳02 ،2۸۵
4۱2، 4۵۵، 4۷۷؛ ۷/ 2۶۱، ۳۸۷؛ ۸/ ۹4، ۹۵، 
 ،۳۱۳ ،۳۱۱ ،24۶ ،2۳۳ ،220 ،20۹ ،20۶ ،۱0۳
۳۱4، ۳42، ۳۵۷، ۳۷۶، ۳۸4، ۳۸۵، 4۵4؛ 
۹/ 2۶۶، 2۸۳، ۳۷۱، 4۹2، ۵4۱، ۵42، ۵۵۳؛ 
 ،۳2۱ ،۳0۹ ،2۹۷ ،2۹۶ ،2۱2 ،۱۶۷ ،۱۶۵  /1۰

۳4۵؛ 11/ ۱۶۱، ۱۶۷، ۱۷0
سعید بن منصور: 1/ ۹۵، ۱۱۶، ۱۶۹، ۵۱۸؛ 3/ ۱۸۱، 
2۷2، ۳0۷؛ ۶/ ۱۳۸، ۱۳۹، ۱44، 2۷۷، ۳2۱، 
۳۶۳، ۳۷۹، ۳۸4، 4۵2، 4۵4؛ ۷/ ۱2۸، ۱4۶، 
 ،2۹۶  ،۱۱۳  ،۱۱2  /۸ 2۶۹؛   ،2۶۷  ،۱۷۵  ،۱۶۹

۳2۵، 422؛ ۹/ ۵۱؛ 1۰/ ۳۱۸
سعید بن موسی َازدی: 5/ ۳۵۱

ســعید بــن نمــران همدانــی: ۹/ ۱۹۶، 2۶۳؛ 11/ ۵۳، 
۹۵ ،۹2 ،۹۱

ســعید بــن هاشــم خالــدی: ۲/ ۵۱۶، ۵۱۷؛ 3/ ۵۶؛ 
4۶۸ /۴

ســعید بــن هبــة اهلل = قطب الدیــن = راونــدی: ۲/ 
۳۱2؛ ۶/ 22۷؛ ۴/ 2۷2، 2۷4؛ ۷/ ۱۱۶، ۱۱۷، 

۵۷0  ،۱۱۸
کوفــی: 1/ ۱۳۱، 2۶۷،  ســعید بــن َوْهــب همدانــی 
 ،۳0۹ ،۳0۵ ،۳04 ،۳0۳ ،۳02 ،۳0۱ ،۳00 ،2۹۹

،۵0۶  ،4۹۶  ،۳۱۹  ،۳۱۵
سعید بن یربوع قرشی مخزومی: ۷/ ۳۸۸، 404

سعید بن یزید: ۹/ 2۷2
سعید بن یسار: ۶/ ۳۵۵

سعید بن یعقوب طالقانی: 11/ ۱۶۱
سعید بن یونس: 5/ 4۹۹

سعید جریری بصری: ۹/ 4۱۷، ۵۱۳، ۵۱4، ۵۱۵
بی: 1/ ۶0۳

َ
سعید َچل

سعید نفیسی: 11/ 4۱2
ســّفاح = عبــداهلل بــن محّمــد = ابــو العّبــاس: ۲/ 40۹، 
4۹4؛ 3/ ۵۸۸، ۵۸۹؛ ۷/ 2۷۹؛ 1۰/ ۵۸، ۱0۵؛ 

۱2۳ /11
محّمــد  ابــو   = ُعیینــه  ابــن   = ُعیینــه  ابــن  ســفیان 
 ،۱۵۹ ،۱۵۷ ،۱۳۳ ،۸۹ ،۵۹ کوفــی: 1/  هاللــی 
۱۷۷، 404، 40۶، 40۹، 440؛۲/ ۳0۳، ۱۷0؛ 5/ 
۳۹، ۶۷، 4۳۱، 4۳۷؛ ۶/ 2۸۷، ۳۳4، ۳۵۳، 
۳۶۳؛۷/ 4۶0؛ ۸/ ۱۶۱، ۳2۹، 4۳۶؛ ۹/ ۱۶4، 

2۸۵  ،۱۱۸  /11 ۳2۵؛   ،22۱  ،220 ۵۵۳؛1۰/ 
سفیان بن ابراهیم حرنوی: 1/ ۶۳2

سفیان بن ابی العوجاء: ۹/ 2۸۹
کوفــی: 1/ ۱۳۶، ۱۵۱، ۱۵0،  ســفیان بــن ســعید ثــوری 
۶۵4؛۲/   ،۵۵۵  ،444  ،40۶  ،۳۵0  ،۱۵۹  ،۱۵۱
۹۶، 4۷۱، ۵۶۵؛ 3/ 242؛ ۶/ ۱2۵، 2۱۱، ۳۶0؛ 
 ،۳۱۱  ،2۹۸  ،2۹۱  ،24۶  ،۱۹  ،۱۷ 2۱۸؛۸/   /۷
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۵۷۳ ،۵۳۱ ،۵۱۳ ،4۹۹ ۳۱۵، ۳۱۷، ۳2۹؛ ۹/ 
سفیان بن عبداألسد: ۸/ ۸۸

سفیان بن عبدشمس بن ابی وّقاص: ۲/ 24۱
سفیان بن عوف: 11/ 40، ۶۳

سفیان بن محّمد: 1۰/ 4۵
کوفــی = ابــو محّمــد:  ســفیان بــن ُمصَعــب = عبــدی 
1/ ۵۶۳؛ ۲/ 2۷۷، 44۵، 44۷؛ ۴/ 22۹، 244؛ 

۱۱۷ /3
ســکتواری = علی ــَدده بــن مصطفــی: 5/ ۵2، ۱04؛ 
 ،۱۳۶ ،۱۳۵ ،۱۳2 4۱، ۱۸2، 400، ۵00؛ ۸/   /۶

۳4۶ ،۳2۸ ،۳2۶  /1۰ ۱۳۷، 2۵2، ۳۷۳؛ 
ُسّکری = حسن بن محّمد: ۲/ 2۷۵

بــن  هــارون  بــن  یحیــی  بــن  عبــداهلل   = ُســّکری 
۳0۹  /1 عبدالجّبــار: 

سکن بن مغیرة اموی بصری: ۹/ ۵2۷، ۵2۸
سکین بن سراح: 5/ ۳۵۱

ســکینه )دختر حســین بــن علــی؟مهع؟(: 1/ ۳40؛ ۷/ 
۹0 ،۳۸ ،۱۹

ــو یعلــی: 3/ ۱4۳،  ر بــن عبدالعزیــز دیلمــی = اب
ّ

ســال
۳۹۷ ،۳۸۸ 4۵۸؛ ۴/ 

سالم بن سلم طویل: 5/ ۳۵۱
مة القس: ۲/ ۳2۳

ّ
سال

سالمة اهلل بدایونی: ۶/ ۱۱0
سالمة بن جابر نهدی: ۲/ ۵۱۱

سالمة بن روح جذامی: ۹/ 220
سالمة بن قیس: ۶/ 42۱

سالمة بن یحیی موصلی: ۴/ 2۵۶
ســالمی مخزومــی = محّمد بــن عبــداهلل: ۴/ ۸۳؛ 5/ 

2۱

سلطان ابو کالیجار: ۴/ 44۳
ســلطاْن اشــرف = شــعبان بــن حســن بــن ناصــر: ۶/ 

۵2۶
سلطان بن محمود بعلبکی: 5/ ۳۹

ســلطان حســین بن موال ســلطان محّمد استرآبادی: 
۳۷۹ /11

سلطان محّمد بن تاج الدین حسن: ۶/ 4۵
سلطان محّمد خان: 5/ 2۸۱

ســلطان محمــود بــن غالمعلــی طبســی قاضــی: ۴/ 
2۷۸

سلطان محمود طبسی: ۴/ 2۷۵
فی = احمــد بــن محّمــد = ابــو طاهــر: ۲/ ۸۸، ۱0۱، 

َ
ِســل

۱0۷؛ 5/ ۱42؛ ۶/ ۵۱4
سلم بن ابراهیم وّراق بصری: 5/ ۳۵۱

سلم بن احوز هاللی: 3/ 4۱۱
سلم بن شافع: ۴/ ۵۸0

ســلمان فارســی = ابــو عبــداهلل: 1/ ۹۹، 2۷0، 2۹0، 
 ،۵۱۹  ،4۹۷  ،۳۶۸  ،۳44  ،۳۳۹  ،2۹4  ،2۹۱
۶2۹، ۶۳0، ۶۳۱، ۶۶0؛ ۲/ ۶۷، ۸4، ۱04، 40۳، 
40، ۱۸۵، 2۶4، ۳44، 4۷۸؛   /3 4۱۱، 4۷4؛ 
5/ ۳۱، ۷۷، 2۷۶؛ ۶/ ۱۶، ۱۸، ۶2، 2۱۵، 2۱۶، 
 /۸ 404؛   ،2۵۵  /۷ ۵۶۶؛   ،۵۳۱  ،42۱  ،2۷۷
۱۸۳، 4۸۵؛ 1۰/ ۳4، ۳۶، ۱2۱، ۱۳۳، ۱40، ۱۵۹، 

۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۸، 20۵، ۳۶۹؛ ۹/ 2۱، ۵۱
َمة بــن عبداالســد مخزومــی: ۷/ 

َ
َمة بــن ابــی  َســل

َ
 َســل

44۶
َمة بن ازرق: ۶/ 2۳4

َ
َسل

کــَوع: 1/ 2۷0، 44۱، ۵۱۹؛ ۲/ ۷۹؛ ۷/  َمة بــن َا
َ
َســل

۱۵2 ۳04؛ 11/  4۸۹، ۵۷۳؛ 1۰/  2۹0؛ ۸/ 
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ــف ُجَمحــی: 3/ 4۹2؛ ۶/ 
َ
ــن َخل ــة ب ــن امّی َمة ب

َ
ــل َس

۳0۹
َمة بن ثابت: 5/ 242

َ
َسل

َمة بن حّر بن حکم: 3/ ۱22
َ
َسل

َمة بن حفص سعدی: 5/ ۳۵۱؛ ۸/ ۹۶
َ
َسل

َمة بن دینار مدنی: 3/ ۳۵۶
َ
َسل

َمة بن سالمة اسهلی: ۷/ ۳۸0؛ 1۰/ ۱۶۳
َ
َسل

َمة بن شبیب: ۸/ ۶۵
َ
َسل

کَوع اسلمی: 1/ ۹۹ َمة بن عمرو بن َا
َ
َسل

َمة بن فضل أبرش: 3/ ۱4۶
َ
َسل

َمة بــن کَهیــل حضرمــی کوفــی: 1/ ۶۹، ۸۳، ۸4، 
َ
َســل

۱04، ۱0۵، ۱2۶، ۱۳۱؛ ۲/ ۹۶، ۹۷؛3/ ۱4۶، 240، 
242، 24۳، 24۷، ۳۳۶؛ ۶/ ۱۱۶؛ ۷/ 4۳۹؛ 1۰/ 

۸0
َمة بــن معاویــه = ســعید بــن بشــر = ابــو لیلــی 

َ
َســل

۱2۶  ،۸۷  /1 کنــدی: 
َمة بن یزید جعفی: ۷/ ۱۹4

َ
 َسل

َمة سلمی: ۷/ 404
َ
َسل

سلیط بن سلیط بن عمرو عامری: ۷/ 44۶
سلیط بن قیس: ۷/ ۳۸۶
سلیط بن نعمان: 1۰/ ۳۷
سلیم بن حارث: 5/ 24۳

سلیم بن عمرو بن حدیده: 5/ 24۳
سلیم بن عمرو خزرجی: ۷/ ۳۸۱

سلیم بن عنز تجیبی: 5/ ۶2
ســلیم بــن قیــس هاللــی = ابــو صــادق: 1/ ۱۳۱، 2۸۱، 
 ،۷۷ ،۷0  /۲ 2۸۸، 2۹2، ۳۳۷، ۳4۱، ۳۹4؛ 

42۷ ،۱۹0 ،۱۷2
سلیم بن مسلم: 5/ ۳۵۱

سلیم بن یزید: 11/ ۷4
ســلیم محّمــد افنــدی = عبدالغنــی افنــدی غنیمــی 

)قــّرة األعیــان(: ۶/ ۱۱0
ســلیمان بــن ابراهیم = ُقْنــُدوزی حنفــی: 1/ ۵۶، ۶2، 
 ،۳۳۷  ،۳0۹  ،2۶4  ،۱۱۹  ،۱۱4  ،۱۱۳  ،۱0۵  ،۹۹
 /3 ۶۳، ۶4، ۶۸، ۹2، ۳۵4؛   /۲ ۳4۱، ۳۸0؛ 
24۷، ۵۷۵؛۴/ ۵۷۵؛ ۶/ ۱۱0، ۱۱4، ۵04، ۵۱۵؛ 

۳۳۸ ،2۷ /۷
سلیمان بن ابراهیم اصفهانی: 1/ 2۸2

ســلیمان بــن احمــد = َطَبرانــی = ابــو القاســم: 1/ ۱۱0، 
 ،۱0۹ ،۱0۱ ،۹۷ ،۹2 ۱۳2، ۱۹۸، ۳۱۵، ۳۱۶؛۲/ 
 ،4۶۳  ،4۶۱  ،4۵۶  ،4۵۵  ،40۳  ،2۶۹  ،2۶۷
 ،4۸۸ ،4۸۷ ،4۸۶ ،4۷4 ،4۶۹ ،4۶۸ ،4۶4
۱۵۷؛   ،۱4۸  ،۱4۶  /5 ۶۵؛  4۹۳؛ ۴/   ،4۸۹
 ،۱۹۱ ،۱۸۱ ،۱۶۹ ،۱۳۸ ،۱0۸ ،۱0۶ ،۱0۳ ،۹۱/۶
 ،۳۸۷  ،۳4۵  ،2۷۶  ،2۷0  ،24۵  ،22۷  ،20۶
 ،4۶0 ،4۳۷ ،42۹ ،42۵ ،4۱۸ ،4۱۵ ،4۱4 ،4۱۳
 ،۱۱۶ ،۶0 ،2۶ ،24 4۹۵، ۵02، ۵۱2، ۵۱۵؛ ۷/ 
 ،۳۳۹ ،2۸۵ ،2۶۹ ،2۶۸ ،۱۷۵ ،۱۶2 ،۱4۱ ،۱2۷
۳۸۵، 4۱0، 4۳۵؛ ۸/ ۶۳، ۹2، ۱۱2، ۱۱۵، ۱۱۶، 
 ،204 ،20۳ ،20۱ ،۱۸۳ ،۱۸2 ،۱۸0 ،۱۵۵ ،۱44
 ،۳40 ،2۸۹ ،2۸2 ،2۸0 ،24۵ ،24۳ ،242 ،240
۳۵۷، ۳۷۵، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۹0، 404، 40۵؛ ۹/ 
 ،۱۸۳  ،۱۳2  ،۱۳0  ،۷0  ،۶۷  ،۱4  ،۱۳ 4۶۹؛1۰/ 
 ،2۹0 ،2۸۹ ،2۸4 ،2۸2 ،2۱4 ،۱۸۶ ،۱۸۵ ،۱۸4
 ،444 ،۳2۷ ،۳22 ،۳0۹ ،۳04 ،۳00 ،2۹۵ ،2۹۱
44۵، ۵44، ۵۷۱؛ 11/ ۶۶، ۶۷، ۱40، ۱4۱، ۱42، 

۱۶۹ ،۱۵۶ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۳
سلیمان بن احمد جرشی شامی: 5/ ۳۵۱
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سلیمان بن احمد سرقسطی بغدادی: 5/ ۳۵2
طی مصری: 5/ ۳۵2

َ
سلیمان بن احمد َمل

سلیمان بن احمد واسطی: 5/ ۳۵۱؛ ۹/ 4۸۳
سلیمان بن ارقم: ۲/ 404

ابــو داوود سجســتانی: 1/  بــن اشــعث =  ســلیمان 
 ،2۶4 ،۱۷4 ،۱۶0 ،۱۵۸ ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۱ ،۱4۸
2۸۷، ۳0۶، ۵۱۶، ۵2۸، ۵۳۱، ۵۵0، ۶۵۳؛ ۴/ 
4۶0؛ 5/ 2۷4، ۳2۵؛ ۶/ ۱۳۱، ۱4۸، ۱۶2، ۱۸0، 
 ،۳0۶ ،2۷۳ ،2۶0 ،2۵۶ ،24۷ ،242 ،۱۹۶ ،۱۸۱
 ،۳۷2 ،۳۶۳ ،۳4۹ ،۳4۸ ،۳4۶ ،۳22 ،۳۱۷
 ،42۶  ،42۵  ،42۳  ،422  ،420  4۱۳  ،۳۸۳
4۷2؛   ،4۶۵  ،4۶4  ،4۶۳  ،4۵۸  ،4۵۶  ،42۷
 ،40۹ ،۳۳۵ ،۳۳4 ،۱۶2 ،۱۵۳ ،۱۳۶ ،۱2۸ /۷
 ،۸۳  ،۱۹  /۸ ۵۳2؛   ،4۶۷  ،4۵۹  ،44۹  ،42۱
 ،24۵  ،2۳۵  ،200  ،۱۶۹  ،۱۶۱  ،۱۶0  ،۱۳۹  ،۱0۹
 24۶  ،۵۱  /۹ ۳2۷؛   ،۳2۶  ،۳0۶  ،2۹۳  ،2۸۸
 ،4۸۷  ،4۷۹  ،4۷2  ،4۶۵  ،4۵2  ،442  ،44۱
 ،۵۳0 ،۵2۸ ،۵2۷ ،۵2۵ ،۵20 ،۵۱2 ،۵0۱ ،4۹۷
۵۳۶؛ 1۰/ ۱۳، ۶۳، ۶4، ۸۵، ۸۶، ۱۳۵، ۱۳۹، 
 ،22۱ ،2۱۹ ،2۱۸ ،۱۸۱ ،۱۶۷ ،۱۵۳ ،۱۵2 ،۱4۶
 ،۵4۷ ،۳۳۳ ،۳۳2 ،۳2۹ ،۳0۸ ،2۹۳ ،2۸۸

۵۸۶
سلیمان بن الحسن: 3/ 42۶

سلیمان بن اّیوب صریفینی: 1۰/ 220
سلیمان بن بّشار: 5/ ۳۵2

سلیمان بن بالل: 1۰/ ۱۶۵، ۱۶۷؛ 11/ ۱۳۶
سلیمان بن  َجهم حارثی: ۸/ 4۹0

ســلیمان بــن حــرب بــن امّیــة بــن عبدشــمس: 3/ 
۳۵2

ــو داوود: 1/ ۱۶۹،  ــن داوود = َطیاِلســی = اب ســلیمان ب
4۸4، ۵۵0؛ 3/ ۳2۸؛ 5/ ۱۵0؛۶/ ۱۸0، ۱۸۶، 
2۳۳، ۳0۹، ۳۱۱، 42۷، 4۵۷؛ ۷/ ۱۶2؛۸/ ۱0۹، 
 ،2۶۷ ،24۳ ،240 ،۱۸۱ ،۱2۷ ،۱24 ،۱۱۷ ،۱۱۶
2۶۸، 2۷0، 2۷۳، 2۷4، 2۷۹، ۳00، ۳0۸؛ ۹/ 
42، ۵۱؛ 1۰/ 2۶۷؛ 1۰/ 224، 2۶۷، ۳۳2، ۵۵0؛ 

۱۵0 ،۱4۹ /11
ســلیمان بن داوود بصری = شــاذکونی: 5/ ۳۵2؛ ۹/ 

4۸۷؛ 1۰/ ۱۷۷
سلیمان بن ربوه: ۷/ 20۸

سلیمان بن زید محاربی: 5/ ۳۵2
ســلیمان بن ســفیان مسترق کوفی منشــد = ابو داوود 
 ،44۹  ،44۸  ،44۶  ،۳۷0  ،۳۳۹  /۲ مســترق: 

4۵0
َمة جبائری/ خباثری حمصی: 5/ 

َ
ســلیمان بن َســل

۳۵2
سلیمان بن سیف بن یحیی طائی: 1/ ۱۸4

ســلیمان بــن صــرد ُخزاعــی = ابــو جــون/ ابــو مطــرف: 
۲/ ۵۵۵؛ 3/ ۱4۶؛ ۹/ ۸4، ۵۶2

سلیمان بن طرخان بصری: 3/ ۱4۶
سلیمان بن طرخان تیمی: 5/ ۵2

سلیمان بن عاصم: 1۰/ ۵۷
بهرانــی  اّیــوب  ابــو   = عبدالحمیــد  بــن  ســلیمان 

۳۵2  /5 حمصــی: 
ســلیمان بــن عبدالملــک بــن مــروان: 3/ 4۱2؛۸/ 

2۵0  /11 402؛ 
سلیمان بن عبدالوّهاب: 5/ ۱۳۱

ســلیمان بــن علــی بــن راشــد بحرانــی شــاخوری: 11/ 
۳۷۹
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سلیمان بن علی: ۲/ ۳۹۸
سلیمان بن عمرو = ابو داوود نخعی: 5/ ۳۵۳
سلیمان بن عیسی سجزی: 5/ ۳۵۳، 4۷۸

سلیمان بن قرم کوفی: 3/ ۱4۶
سلیمان بن کثیر: 1/ ۱۶۸

سلیمان بن مسلم ِعجلی: 11/ ۵۸
کوفــی: 1/ ۷۷، ۸۳،  ســلیمان بــن مهــران = اعمــش 
 /۲ ۱04، ۱۳2، ۱۵۷، ۳0۳، ۳۱۹، ۳۷2، 4۵۹؛ 

۳۶۱، 4۱2، 42۵؛ 3/ ۱4۶؛ 1۰/ 2۱۹

سلیمان بن نظام الملک: 5/ 2۵

ســلیمان بــن هــالل = ُعویمــر بــن زیــد انصــاری = ابــو 

درداء: 1/ ۳4۸؛ 3/ ۱۷۵، 2۶4، 2۷۷؛ 5/ ۵4، 

220، ۵02؛ ۶/ 2۷۳، 420، 424، 4۳۷، 4۳۹؛ 

۸/ ۱0۳، ۱۹0، 2۸۱؛۹/ 2۳، 2۵، 2۶، 2۵۱، 2۵2، 
 ،۱۳۷  ،۱۳۶  ،۱۳۳  ،۱۱۶  ،۱۱۵  ،۵۱  /1۰ 2۵۳؛ 

۵0۸ ،2۸۵ ،2۸2 ،۱۵۹ ،۱۳۹

ســلیمان بن یســار: ۶/ 22۷، 2۵0، ۳0۵، 40۷، 4۳۱؛ 

۳۱2 ،۳۱۱ /۸
سلیمان جمل: ۶/ ۱0۷

سلیمان صهرشتی = ابو الحسن: ۴/ ۳۸۹

سلیمان ماحوزی: 11/ ۳۵2، ۳۸0

سلیمان نبی؟ع؟: 1/ ۶۳۹؛ ۲/ 4۱۸؛ ۴/ ۱۱۶، ۱22، 
۱۸۶، ۵۳0، ۵۳۱؛ ۶/ ۳۷، 2۱۶، 2۸۸، ۳۸۸، 
 ،۱۷2  ،۱۷۱  ،۵۱  ،۳4  /۷ ۵۶۳؛   ،4۱4  ،۳۹2

۱۹۷ ۱۷۳، 2۷۵؛ 1۰/ 
ک بــن اوس بــن خرشــة انصــاری خزرجــی: ۹/  ســما

۵۵۹
ک بن حرب: 3/ ۳۱۳؛ ۶/ 4۹۶ سما

ک بن خرشه = ابو دجانه: ۷/ ۱۳۹ سما
ک بن ُعَبید بن ولید َعْبسی: 1/ ۳۱0 َسّما

ک بن فضل: ۶/ 2۶۵ َسّما
ســماوی = شــیخ محّمــد: ۲/ 2۸۷؛ 3/ ۵۱4؛ ۴/ 
 ،4۳  ،۳2  /5 4۸۳؛   ،42۷  ،22۷  ،۱۹۸  ،۵۶
۳۵، ۵۳، ۵۹؛ ۷/  ۶2۹، ۶۵۳۶۷0، ۶۷2؛ ۶/ 

۳۵2  ،۳۱۳  /11 ۵۸0؛   ،4۵  ،2۸
َســُمَرة بــن ُجْنــَدب فــزاری: 1/ ۹۹، 2۷0، 4۹۷، ۵۱۹؛ 
 ،۵۷  /11 2۷4؛   /۸ ۳2۸، 40۸؛   /۶ ۱۶۵؛   /۲

۶۳ ،۵۸
سمســار اصفهانــی = احمــد بــن جعفر بن احمــد: 5/ 

۳۱۸
َســْمعانی = ابــو المظّفــر = منصور بن محّمــد: 1/ ۱۱۸، 
 ،2۱4  ،20۱  ،۱۹۶  ،۱۹4  ،۱۹0  ،۱۸۱  ،۱۷4  ،۱4۹
 ،۵۸ ،۵۱ ۱۷۹؛ ۴/  2۱۷، 2۳2، 2۸0، ۶0۹؛ ۲/ 
۷4، ۱2۸، 20۹، 2۹2، 4۵۶، 4۸0؛ 5/ ۱۸، 2۱، 
22، ۳۸۹، 4۳۹، 4۵۳، ۵44؛۶/ ۹۳؛ 11/ 240، 

۳۳۱ ،2۵۵
َســْمعانی شــافعی = عبدالکریــم بــن محّمــد = ابــو 
سعد: 1/ ۱۱۸، 2۱۵، 4۶۱؛3/ 244، ۵۶2، ۵۶4، 

۵۷4؛ ۶/ ۹4
سمنون بن حمزه: 5/ 4۸

َســْمهودی شــافعی = علــی بــن عبــداهلل بــن احمــد 
 ،4۶۵  /۲ 4۱0؛   ،24۳  ،۵۶  /1 الدیــن:  نــور   =
 /۴ 4۸۵؛   ،4۳۹  ،2۶2  ،20۸  ،۱2۷ 4۶۷؛3/ 
 ،2۶۸  /۷ ۹۹، ۳۹4؛   /۶ ۱44، ۱4۷؛  2۱۶؛5/ 
۶۸  ،۶۷  ،۶۶  /11 ۳۳2؛   ،۳2۹  /۹ 4۳۵؛   ،۳۳۷
ویه = اســماعیل بــن عبــداهلل عبــدی اصفهانی =  َســّمُ

ابــو بشــر: 1/ ۱۱۱، ۱۸۳، ۵۱4، ۵۱۷؛ ۷/ 2۶۸
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ســمّیه )مــادر زیــاد بــن ابیــه(: 1۰/ 2۶2، 2۸۳، ۳۳4، 
 ،۳4۳ ،۳42 ،۳40 ،۳۳۸ ،۳۳۷ ،۳۳۶ ،۳۳۵

4۸0 ،4۷۹ ،4۷۵ ،۳4۸ ،۳4۶ ،۳44
سنان بن ابی سنان: 11/ ۵2

سنان بن انس: ۶/ ۵۵۱؛ ۷/ ۸۷
سنان بن صیفی خزرجی: ۷/ ۳۸۱

سنان بن هارون: ۹/ 4۱۵، 4۱۶
ســندی = محّمــد بــن عبدالهــادی حنفــی: 5/ ۱۸0؛ 
 ،4۷۵ ،4۳0 ،۳۸۳ ،۳۱۸ ،4۶۸ ،۱40 ،۱۳۹ /۶

4۶۸، ۵۱۵؛ ۸/ 2۶0، ۳0۳، 4۸۵؛ ۹/ 4۵۳
سندی بن شاهک: ۴/ ۱۸، ۳2

ِسِنّمار: ۹/ ۸۸، ۱۵4
ســهاَرْنُپوری = حســام الدین بــن محّمــد بایزیــد: 1/ 

۶0۹ ،۵2۶ ،4۷0 ،2۵۷
ســهل بــن احمد بن عبــداهلل = ابو محّمــد = دیباجی: 

۴/ ۳۸۸؛ ۷/ ۵۷4
سهل بن بیضاء: ۷/ ۵22، ۵2۳

ســهل بــن حنیــف بــن واهــب اوســی انصــاری: 1/ 
۹۹، 2۷0، 2۹4، ۳2۱، 4۱۷، ۵۱۹؛ 3/ ۱۷4؛ ۶/ 
 ،2۶۹ ،2۶۱ ،20۳ ،202 ،۶ 2۹2؛ ۹/  ۳۶۳؛ ۷/ 

۵۵۹
سهل بن زیاد: 1/ 4۷۵؛ ۲/ ۳40

سهل بن َسِری: ۹/ ۵۸۹
ســهل بــن ســعد انصــاری خزرجــی ســاعدی: 1/ ۹۹، 
۳0۸، ۳2۱؛۲/ ۷۹؛ ۶/ 4۹۷، 4۹۸؛ 5/ 4۸2؛ 

۷/ 440؛ ۸/ ۳۸4؛ ۹/ 2۱0
ســهل بــن صقیــن = ابــو الحســن خالطــی بصــری: 5/ 

۳۵۳؛ ۸/ ۶0
سهل بن عامر بجلی: 5/ ۳۵۳

سهل بن عبداهلل بخاری: 3/ ۹۷
سهل بن عسکر: ۹/ ۵۱2

سهل بن عّمار نیشابوری: 5/ ۳۵۳
سهل بن قرین بصری: 5/ ۳۵4

سهل بن قیس: 5/ 24۳
ســهل بــن محّمــد = ابــو حاِتــم ِسِجْســتانی: 1/ ۵۳۱؛ 

3/ ۳2۸، ۵۱4، ۵۱۸؛ ۷/ 40۵
ســهل بــن یوســف بــن ســهل بــن مالــک: ۸/ ۸2، 

۱۳2  ،۱۳۱  ،۱۳0  /1۰ ۸۳؛ 
سهم بن ُحَصین اسدی: 1/ ۹۵، ۱۳2

سهیل بن ابی صالح: ۷/ 42۸؛ 1۰/ ۱4
سهیل بن بیضاء: 1۰/ ۳۷

سهیل بن ذکوان مدنی: 1۰/ ۱4۳
سهیل بن عتیک نجاری: ۷/ ۳۸0

سهیل بن عمرو انصاری: ۹/ ۵۶2
سهیل بن عمرو بن بیضاء: ۷/ ۱۳۹، 40۱

ســهیلی اندلســی = عبــد الرحمــان بــن عبــداهلل: ۲/ 
 ،۳۳۵ ،2۳۶  /۷ ۳۳4، ۳4۸، ۵02؛   /۶ ۱0۵؛ 
 ،۳۶0  ،۳۵۹  /۸ ۳۹۸؛   ،۳۹۶  ،۳۳۸  ،۳۳۷

۱00  /1۰ ۳۶۱؛ 
سواد بن رومان اصبحی: ۹/ ۳۵۱

ســّوار بــن عبــداهلل َعنَبــری: ۲/ ۳۳4، ۳۳۵، ۳۳۶، 
 ،۳۹۵  ،۳۹4  ،۳۹۳  ،۳۹2  ،۳۹۱  ،۳۹0  ،۳۸۹

4۱۷
ســودان بن حمران/حّران ســکونی مــرادی: ۹/ 2۶۳، 
 ،۳۶۷  ،۳۵۱  ،۳4۳  ،۳2۳  ،۳2۱  ،2۸۶  ،2۶۶

۵۱2؛ 11/ ۷۹
سویبط بن سعد: ۷/ ۳۸2

ُسَوید بن ابی صالح: 1/ ۱۱۸
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ُسَوید بن حمدان بن ُحَصین: ۲/ ۳۸۸
ُسَوید بن سعید هروی: 3/ 2۱۳؛ ۶/ ۹0، ۵۱4

ُسَوید بن عمرو بن زبیر: 5/ 4۱۶
ُسَوید بن غفله: ۷/ ۱۹4؛ ۸/ ۷2

ُسَوید بن یزید سلمی: 1۰/ ۱۵4
سیالکوتی: 1/ ۵۸4

سیبویه: 1/ ۵۷۳؛ ۴/ ۷۵، ۳۸4
ســّید بــن طــاووس = علــی بــن طــاووس حســنی: 1/ 
 /۲ ۵2، ۵۵، 2۷2، 2۷۳، 2۷۶، 2۷۷، ۳۷۱؛ 
۷۶، ۵2۱؛ 3/ ۱۳۳، 40۸، 4۱4؛۴/ ۱0۱، ۵۷4؛ 

۶/ ۱۹، 20، 4۳؛ ۷/ 4۹۸، ۵0۱، ۵۵0، ۵۷۵
سید بن علی مرصفی  ازهری: ۲/ ۵۱۶

سید جعفر = بحر العلوم: ۶/ ۷2
سید حسن = بحر العلوم: ۶/ ۵2

سید حسین حکیم هندی: ۲/ ۵2۳
سید حسین رضوی: 11/ ۱۳، 2۹4، 4۸۳، ۵۶۵
سید حسین طباطبایی یزدی حائری: ۷/ ۵۷۵

ســّید ِحمَیــری = اســماعیل بــن محّمــد = ابــو هاشــم/
ابــو عامــر: 1/ ۳۳۵، 424، ۵42، ۵۶2؛ ۲/ 2۷۷، 
 ،۳۷0،۳۷4  ،۳۵۸  ،۳۵4  ،۳۵۳  ،۳4۱  ،۳40
 ،40۵  ،40۱  ،۳۹۵  ،۳۸۹  ،۳۸۱  ،۳۸0  ،۳۷۷
40۸، 40۹، 4۱0، 4۱۸، 2۷۳؛ 3/ ۱۱۷؛ ۴/ 24۹، 

44۹، ۵۳۹؛ ۶/ 42، 4۷
ی: ۲/ ۵۳

ّ
سید حیدر حل

سید حیدر کرکی: 11/ ۳2۹
سید دلدار علی نقوی نصیرآبادی: ۲/ ۵2۳

سید ذاکرحسین اختر دهلوی: ۴/ 2۸0
سید راضی ابن  سید صالح قزوینی: 1/ 42۸

سید رضا هندی نجفی: ۶/ 4۱، ۵2

ســید ســبط حســن جایســی هنــدی لکهنــوی: 1/ 
2۷۸

سید سراج الدین مخزومی: 11/ 2۶۸، 2۷0
سید سعید حکیم نجفی: ۹/ ۷۵

ســید شــریف جرجانــی = علــی بــن محّمــد بــن علــی 
= ابــو الحســن حســینی حنفــی: 1/ ۳۸، 2۳۵، 
 ،2۱0  ،۱۹۹  /۷ 24۶؛   /3 ۵۸۳؛   ،۵۶۹  ،۵۳۱

۵۷۵
سّید شهاب الدین = مرعشی نجفی: 1/ 4۷0

سید عثمان حنفی مّکی: 1/ ۵۷2
سید علی اطهر کهجوی هندی: ۴/ 2۸0

سید علی بن ناصر: ۴/ 2۷۳
سید علی جالل الدین حسینی مصری: 1/ 2۶۸

سید علی علوی بعلبکی عاملی: 11/ ۳۸2
سید علی فکری: ۹/ 4۱0، 4۱۱، 4۸4، 4۸۵

سید علی مرصفی: 11/ 2۷۱
ســید علی اکبــر بــن ســید رضــی رضــوی قّمــی: ۲/ 

۳4۳
مشعشــعی   = ــف 

َ
َخل ســید  بــن  علی خــان  ســید 

حویــزی: 11/ ۱۱، 2۹۳، ۳4۷، ۳۵0، ۳۹۸، 40۹، 
4۶0  ،4۵۶  ،4۵۳  ،4۵۱  ،44۹

سید محسن اعرجی: ۶/ 4۵
 ،۳42 امیــن حســینی عاملــی: ۲/  ســید محســن 
۵۱۸، ۵2۳؛ 3/ ۳۹۹، 40۵، 40۶، 40۹، 42۷، 
 /5 ۳۸۷؛   ،2۵۶  /۴ ۵۹۱؛   ،۵۱۱  ،4۶۳  ،444
۳۱  /1۰ ۵۵، ۵۷؛   /۷ 4۶، ۵2، ۳۳۷؛   /۶ ۳2؛ 

سید محّمد امین بن عابدین: 11/ ۱۷۶
سید محّمد باقر = خوانساری: ۴/ ۵۶۵، ۵۷۶

سید محّمد بن جمال الدین احمد: ۴/ ۵۶۹



3۸۹ فهرست نمایگان:  کسـان

ســید محّمــد بــن حســن بــن محّمــد بــن ابی رضــا 
۵۶۹  ،۳۸۹  ،2۸2  /۴ علــوی: 

سید محّمد بن حمزه: 11/ 4۳2
ســید محّمــد بن  ســید جــالل بن حســن بخــاری: ۶/ 

۱۱۱ ،۱0۵
ســید محّمــد ِحمَیری = ابــو هاشــم: ۲/ ۳۵4، ۳۵۸، 

2۷۳ ،4۱۸ ،4۱0 ،40۹ ،40۵ ،40۱ ،۳۷0
ســید محّمــد رضــا آل ســید جعفر حکیم نجفــی: ۹/ 

۷۵
ــوم: ۴/ 4۶۸؛ ۷/  ــر العل ــادق = بح ــد ص ــید محم س

۵۷۵
کاظمــی: ۲/  ســید محّمــد صــادق آل صدرالدیــن 

2۸۷
سید محّمد مّکی بن عزوز مغربی: 1۰/ 2۱۶
سید محّمد یمانی مّکی حائری: ۴/ 2۷۳

موســوی  علی اکبــر  ســید  بــن  محّمدعّبــاس  ســید 
۵۷۵  /۷ ۳4۳؛   /۲ هنــدی:  تســتری 

سید محّمدعلی آل شرف الدین عاملی: ۷/ ۵۷۶
سید محّمدعلی بن ولی اصفهانی: 11/ ۳۸4

ســید محّمدمهــدی = بحــر العلــوم: ۲/ ۵2؛ 3/ ۱۱۶؛ 
۴/ ۱۹۸، ۵۷2؛ ۶/ 4۵

سید محمود طالقانی: ۴/ 2۸۱
سید مدّرس حائری: 11/ ۵۳۱، ۵4۵، ۵۶۶

سید مفتی عّباس: ۴/ 2۷۹
سید مهدی اعرجی: 3/ ۱۱۹

سید مهدی قزوینی: ۴/ ۵۷2
سید میرزا ابراهیم نیشابوری: ۴/ 2۸۳

سید میرزا رفیع الدین محّمد نائینی: 11/ ۳۸۳
سید میرزا عبدالهادی شیرازی: ۷/ ۵۷۷

سید میرزا علی آقا شیرازی: ۶/ ۵۳
سید میرعلی نجفی = ابو طبیخ: ۶/ ۵2

ســّید نصــراهلل بــن حســین اســماعیل حســینی: 11/ 
۵۳0

ســید نعمــة اهلل بــن عبــداهلل = جزایــری شوشــتری: 
4۵؛ 11/  2۷۸، 2۸۳؛ ۶/  ۱۸۷، ۵4۹؛ ۴/   /۲

۵0۷  ،4۵۷  ،۳۹۹  ،۳۹۳  ،۳۹0  ،۳۳۸
=جزایـــری  نعمـــت اهلل  ســـید  بـــن  نورالدیـــن  ســـید 

4۹۳  /11 شوشـــتری: 
ســید نورالدیــن علــی ثانــی موســوی عاملــی جبعــی: 

42۶ ،۳2۸ /11
ســید هبــة الدین محّمدعلــی شهرســتانی: ۴/ 2۸0، 

2۸۹
ســید یحیــی بــن ســید بهاءالدیــن شــروانی حنفــی: 

2۸0  /11
سیدَظهیرالدین همدانی: ۴/ 2۸۳
سیف بن  ذی یزن ِحمَیری: ۶/ ۶2

ســیف بــن عمــر تمیمــی کوفــی: 5/ ۳۵4؛ ۸/ ۱۳۸، 
2۱۹، 22۱، 222؛ ۹/ ۹۹، 40۷، ۵۱۷؛ 1۰/ ۱۳۱، 

2۱۵ ،2۱4 ،۱۷2
سیف بن محّمد ثوری: 5/ ۳۵4

سیف بن منیر: 1۰/ ۱۱۵، ۱۱۶
ســیف الّدولة حمدانــی: 3/ ۵4۸؛ ۴/ ۱۹۷، 2۶4، 

2۹۳؛ ۹/ ۸2
سیف الدین ابو الحسن قیمری: 5/ ۱۱۳

ســیوطی = عبدالرحمــن بــن ابی بکر = جــالل الدین: 
 ،۹۹ ،۹۷ ،۹۳ ،۹2 ،۸۸ ،۸۳ ،۷2 ،4۵ ،۳2 /۲
 ،404 ،۳۱0 ،2۹۳ ،۱۸0 ،۱۶۷ ،۱0۹ ،۱04 ،۱0۳ ،۱0۱
 ،4۶۹  ،4۶۶  ،4۶۵  ،4۶4  ،4۶۳  ،42۶  ،424
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 /3 ۵4۳؛   ،4۹۳  ،4۸۷  ،4۸2  ،4۷۶  ،4۷۳
 ،4۵۷  ،۱2۹  ،۷۵  /۴ 24۶؛   ،2۱4  ،۱۹۹  ،۱۷۹
4۶0، ۵۶۵، ۵۷۶؛ 5/ ۱44؛ ۸/ ۷۸، ۸۱، ۸2، 
 ،۱۹۶  ،۱۵۸  ،۱4۹  ،۱44  ،۱4۱  ،۱۳۹  ،۱۳۶  ،۹۵
 ،۳۷۸ ،۳4۷ ،۳۳۸ ،2۷۸ ،2۵2 ،244 ،222
 ،4۸ ،44  /۹ ۳۸۳، ۳۸۷، ۳۹0، 404، 42۳؛ 
 ،۳۸۹ ،۳۷۳ ،2۸0 ،2۶۷ ،24۵ ،22۶ ،۵۱ ،۵0
 ،4۸۸ ،4۸4 ،4۷4 ،4۷۳ ،4۷2 ،4۶4 ،4۵۵
4۸۹، ۵۳2، ۵۳4، ۵۵۱، ۵۵۷، ۵۷۶، ۵۹۷؛ 
 ،۱۳۹  ،۱۳۷  ،۱24  ،۱22  ،۸۷  ،4۳  ،2۵  /1۰
 ،۳0۹ ،2۹۷ ،2۶۳ ،22۳ ،222 ،2۱۸ ،2۱۵ ،۱۷4
۳4۵، 40۶، 4۱0؛ 11/ ۹، ۱24، ۱2۵، ۱40، ۱۵۳، 

2۹۱ ،2۸۵ ،2۸4 ،2۷۱ ،۱۸4 ،۱۵۸
شاد بن شیریامیان: 5/ ۳۵4

شاذان فضیلی: ۲/ 4۸۸
شــاذکونی = ســلیمان بن داوود بصری: 5/ ۳۵2؛ ۹/ 

4۸۷؛ 1۰/ ۱۷۷
شاش بن لها بن اسود ممّزق عبدی: ۹/ ۱۶0

ابــو   = عّبــاس  بــن  ادریــس  بــن  محمــد   = شــافعی 
 ،4۵۵  ،۳۹  /۲ 2۸0؛   ،۱۶۱  ،۳۶  /1 عبــداهلل: 
4۵۸، 4۵۹؛ 3/ 2۶2؛ ۴/ ۷۸؛ 5/ ۱۸0، 2۹4، 
 ،۸4  ،۸2  ،۸۱  ،۱4  ،۵ 4۳۶؛۶/   ،4۳۵  ،4۳4
 ،۱۹۶  ،۱۹۵  ،۱۹4  ،۱۸۱  ،۱۷۳  ،۱40،۱۵۸  ،۱۳۹
 ،2۸۹  ،2۶۸  ،2۵۶  ،24۷  ،24۵  ،2۳۸  ،2۱۱
 ،4۱۷  ،۳۸۳  ،۳۳4  ،۳2۹  ،۳۱۸  ،۳04  ،2۹۷
 ،4۶۸  ،4۵۷  ،4۵۶  ،4۵۵  ،4۵4  ،4۳0  ،42۱
۱۱۸  /1۰ 4۵۳؛   /۹ ۵۱۵؛   ،4۷۹  ،4۷۵  ،4۷2

شافعی صغیر = محّمد بن احمد رملی: 5/ 22۷
شاه بن بشر خراسانی: 5/ ۳۵4

شاه بن قرح ابوبکر: 5/ ۳۵4
شاه سلطان حسین: 11/ ۵40

شاه سلیمان صفوی: ۶/ 4۷؛ 11/ ۵40
شاه طهماسب صفوی: 11/ ۳2۷، ۳۳۷

شاه محّمدحسن چشتی: ۶/ 42
شــاه ولــی اهلل دهلــوی = احمــد بــن عبدالّرحیــم: 1/ 
2۵۸، 4۷0، ۵۸۵، ۵۸۷، ۵۹۳، ۵۹4؛ ۶/ 40، 

۱0۷؛ ۹/ 4۷0؛ 1۰/ ۶۹
ابــو شــجاع ســعدی: ۴/  بــن مجیرالدیــن =  شــاور 

۵۸2  ،۵22
َشــبابة بــن َســّوار فــزاری مدائنــی: 1/ ۱۱۵، ۱۶۱، ۵۳0؛ 

۷/ ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹0؛ ۹/ ۵۸۸؛ 11/ ۱۵۹
شــبث بــن ربعــی تمیمــی یربوعــی: ۹/ ۱۸4، 242، 
 /11 ۹۵، 4۷2، 4۷۳، 4۷4، 4۷۹؛   /1۰ ۵۶2؛ 

۸۷  ،۸۶
شــبراوی شــافعی = عبــداهلل بــن محّمــد بــن عامــر: ۲/ 
۶4، ۵۳۹، ۵4۳، ۵44، ۵4۶، ۵4۹، ۵۵0؛ 3/ 
2۶2؛ 5/ ۹۵، ۱۹4، 220، 2۷۹؛ ۷/ ۱۶0، ۱۷۶، 

۱۸0 ،۱۷۷
َشــْبَرخیتی مصــری مالکــی = ابراهیــم بــن مرعــی بــن 

عطّیــة: 1/ 2۵۵
شبل بن خالد: ۸/ 44۶

شبل بن معبد بجلی احمسی: ۶/ ۱۹۹، 200، 40۹
ْنجی شــافعی = مؤمــن بــن حســن مؤمــن: 1/ 

َ
ِشــْبل

2۳۸، 2۶۵، 4۱4، 4۸4، ۵۷2، ۵۸۵؛ ۲/ ۳۹، 
 ،4۶۱ ،۳۶۶ ،20۸ ،۱۸۹ ،۱0۹ ،۱0۳ ،۱0۱ ،۹۷ ،۹0
4۶۵، 4۷۱، ۵4۶، ۵4۹، ۵۵0؛ 3/ ۵4، ۱۷۳، 
2۱۹، 24۷، 2۶2؛ ۴/ ۵۵۹، ۵۷۵؛ ۶/ 42، ۱۵۵، 

۵04، ۵۱۵؛ ۷/ ۳0۸، 444؛ ۹/ ۳۸۹
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شبیب بن عبداهلل بن شکل مذحجی: ۹/ ۵۶2
شبیب بن غرقده: ۹/ ۸۳

شجاع بن وهب: ۷/ ۳۸2
شــّداد بــن ابراهیــم بــن حســن طاهــر جــزری: 3/ ۵0۱؛ 

2۶۳ ،2۶۱ /۴
شّداد بن اسود = ابوبکر بن شعوب لیثی: ۷/ ۱۳۹

بــن اوس انصــاری: 1/ ۵2، ۳0۸، ۳2۱؛ ۹/  شــّداد 
۱۳۷  /1۰ ۳۷۵؛ 

شّداد بن ُمنذر: 11/ ۸۶
شّداد بن َهیَثم  هاللی: 11/ ۷۳، ۸4

 ،۳۷  /1 احمــد:  بــن  محّمــد   = خطیــب  ِشــربینی 
 ،۱44  /5 24۶، 4۱0، 42۹، 4۳0، 4۳۱، ۵۷4؛ 
2۱، 4۵، 4۶، 4۸، ۱0۹؛  ۱4۷، ۱۷۵، 2۶۳؛ ۹/ 

20۵  ،204  /1۰
ُشَرْحبیل بن سمط: 1/ ۳4۸؛ ۹/ ۱۱۹، 4۹۱

شرف الّدوله بن بویه: ۴/ ۱۵0، ۱۵۱، 2۶۶
 شــرف الدین علــی طباطبایــی شولســتانی غــروی: 

۳۸۱ ،۳۳۸ ،۳2۸  /11
شریح بن اوفی بن یزید عبسی: ۹/ ۵۹

شریح بن حارث: 11/ ۸۷
ــی: ۲/  ــو مقــدام حارث ــد = اب ــن یزی ــی ب ــن هان شــریح ب

۸۷ ۵۶2؛ 11/  20۸؛ ۹/ 
شریح: ۶/ 2۵۳، 2۷۳

ــو الحســن  ــن حســین = اب ــد ب شــریف رضــی = محّم
 ،20۱  ،۱۱۶  ،۷4  /۲ ۵۶4؛   ،42۵  /1 موســوی: 
 ،۱0۳  ،۸۹  /۴ ۳۶4؛   ،۱4۳  ،۹۷  ،۳۱ ۳40؛3/ 
۱۱0، ۱2۷، ۱4۸، 2۹۱، 2۹۸، 2۹۹، ۳00؛ ۶/ 42؛ 

۷۳ ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۹؛ ۹/   /۷
شریف شهاب الدین: ۴/ 4۶۹

شریف عاملی = شیخ ابو الحسن: 11/ ۳2۹، ۳۸۳
شریف علی زینبی: ۶/ ۸۳

شــریف محّمــد بــن اســعد بن علــی بن َمعَمر حســنی 
نقیب نّســابه: 3/ ۱۹۸

شریف محّمد بن فالح کاظمی: ۶/ 4۸؛ ۹/ ۹2
شریف محّمد بن مختار علوی: ۴/ 4۷۱

شــریف مرتضــی = علــی بــن حســین بــن موســی = 
علم الهدی: 1/ ۵۶4، ۵۶۹، ۵۷0، ۵۷۷، ۵۸4؛ 
۲/ ۵2؛ 3/ ۹2، ۱4۳، ۱۵۸، ۱۹۶، 22۳، 4۷۹، 

۵۶۷؛ 5/ ۱۹، 20، ۵۹۳؛ ۶/ 42، 4۳؛ ۷/ ۱۱۷
شــریف موســی بــن ابــی طالــب عزّ الدیــن ابــو القاســم 

موســوی: ۶/ ۸۳
شــریف الدین محّمــد رویدشــت شــریفا اصفهانــی: 

۳۸۵ /11
شریک بن ابی نمر: 1۰/ ۱۶۵

شریک بن اعور: 1۰/ 2۶4
۱۹۵، 2۶2؛ 11/  بــن شــّداد حضرمــی: ۹/  شــریک 

۹۸  ،۹۵  ،۸۸
کوفــی = ابــو عبــداهلل: 1/  شــریک بــن عبــداهلل نخعــی 
 ،۳۱4  ،۳02  ،۳00  ،2۹۹  ،۱۶0  ،۱۵۳  ،۱04  ،۷۷

22۱  /1۰ ۳۱۹، ۳2۸، ۳4۹، ۳۵۷؛ 
شــریک: ۲/ 42۵؛ ۶/ ۹۷؛ ۸/ ۵۸؛ ۹/ ۱2۷، ۱۹۶، 

۳۱۳
شــعبان بــن حســن بــن ناصــر = ســلطاْن اشــرف: ۶/ 

۵2۶
شعبان بن محّمد قرشی مصری ادیب: ۶/ ۶۹

ُشــعبة بــن حّجــاج بصــری = ابــو بســطام: 1/ ۱۵0؛ ۲/ 
۵۶۵؛ 3/ ۱4۶، ۳0۵
ُشعبة بن حکم: ۴/ ۱۵۹

ُشعبة بن غریض: 1۰/ 2۷2
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ُشــعبه: 1/ ۷۵، ۷۹، ۸۳، ۹۱، ۱0۵، ۱4۹، ۱۵۶، 2۱۹، 
22۵، ۳00، ۳0۳، ۳0۵؛ 3/ ۳۱0، ۳2۸، ۳۳۶، 
 ،۱2۸  /۷ ۳۳۹؛   ،۳0۹  ،۳0۸  ،۱4۷  /۶ 4۸۸؛ 
 ،20۹ ،۸۳  /۸ ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، 422، 4۵4؛ 
۳۱4، ۳4۷؛ ۹/ 2۵4؛ 1۰/ ۷0، ۱2۳، ۱۶۱؛ 11/ 

۱۷۱ ،۱۱۸
۱۳0، ۳۳۵، ۳۶۶؛   /3 ۹۸، ۹۹، 200؛   /۲ شــعبی: 
 ،۱۵۷  ،۱۵۶  ،۱۳۹  ،۱2۶  ،۱2۵  /۶ 4۹۸؛   /5
 ،۳۸0 ،24۵ ،۱۸۸ ،۱۷۹ ،۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۶4 ،۱۵۸
40۷، 4۳۸؛ ۷/ ۱4۶، ۳۱۶، ۳2۶، ۳2۷، ۳2۸، 
 ،۳۱۱  ،2۶۷  ،24۶  ،۱۱۹  ،۱0۳  ،۶۶  /۸ ۵۵۵؛ 
۳۳۷، 422؛ ۹/ ۷۱، ۷۸، ۸4، 2۹۹؛ 1۰/ ۶۷، 
۸۱، ۱0۱، ۱4۹، 2۶۱، 2۶۷، ۳۱0، ۳4۹؛ 11/ 2۹، 

۳۳2 ،2۳۶ ،2۳4 ،۱۷۱
بــن  احمــد  بــن  عبدالوّهــاب   = شعرانی/شــعراوی 
علــی: 1/ ۳۱؛ 3/ ۱۷۸؛۴/ 4۹۷، 4۹۸؛ 5/ 44، 
4۷، ۶2، ۱0۱، 2۹2، 44۸؛ ۷/ ۵4، ۱۳۳، ۳۱۵، 
 ،۱۸۸  /11 4۹؛   /۸ ۵4۸؛   ،۵4۶  ،۵2۹  ،۵2۸

2۹۱ ،2۸۸ ،2۷۱ ،2۶0 ،22۶ ،22۱ ،2۱۸ ،۱۹0
شعف )غالم ِدعبل(: ۲/ ۵۵۸

شعیا بن أمصیا: ۶/ ۶۱
شعیب اعرابی: 1۰/ ۱۶2

کوفــی: ۸/ ۷0، ۱۱2، ۱۹۵، 2۱۹،  شــعیب بــن ابراهیــم 
222، 24۹، 2۵2؛ 1۰/ ۱۷2

شعیب بن حرب مدائنی: ۹/ ۵۷4
شــعیب بــن عبــداهلل بن ســعد = حریفیــش: 5/ ۱44؛ 

۷/ ۱۵۸؛ 11/ ۱۹۱، ۱۹2، 20۱، 22۱، 22۳
شعیب بن عمرو طّحان: 5/ ۳۵4
شعیب بن یونس اعرابی: 1۰/ ۱۶2

شعیبی: ۹/ ۳۵۱، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۶2، ۳۶4، ۳۶۹، 
،۳۷0

شــفهینی = علی بن حســین: ۷/ ۱۸، 2۸، ۳۷؛ 11/ 
۳۱۳

شفی اصبحی: ۹/ 4۱4
َشقیق: 1۰/ 2۷، ۱۱2؛ ۶/ ۱۳0، ۱۳۱، 2۶۱؛ ۹/ ۱4۹

شکیب ارسالن: 3/ 4۳2
شماس بن عثمان: 5/ 242

شــمر بن ذوالجوشــن: ۴/ 2۳۱، 24۶، 4۶۶؛ ۶/ ۸۷، 
۵42، ۵۷۳، ۵۷4؛ ۷/ 20۸؛ 11/ ۸۶، ۸۷

شمر بن عبداهلل خثعمی: ۹/ ۱۹۸؛ 11/ ۹4
محّمــد  بــن  احمــد  بــن  احمــد   = األدب  شــمس 
حســنی َاِنســی یمنی: ۱2/11، 2۹4، 4۸۳، 4۹۹، 

۵00
شــمس الدیــن = محّمــد بــن احمــد بــن عثمــان = 
ذهبــی: 1/ 22۸، 2۷۷، 44۳، 4۹۵، ۵۱4؛ ۲/ 
2۶، ۱۱0، 4۵۶؛ 3/ 4۳، ۱۵۶، ۱۹2، ۱۹۸، 20۵، 
 ،۳2۸  ،۳0۶  ،۳0۳  ،2۹۹  ،2۸۹  ،2۷۳  ،24۳
 ،۳۹۷  ،2۸۵  /۴ ۵۶4؛   ،۳۶۹  ،۳۶۸  ،۳4۱
444، ۵۷۳، ۵۷۶؛ ۶/ ۷۸، ۹۳، ۹۶، ۱2۱، ۱42، 
 ،2۹۹  ،2۸۹  ،2۸۳  ،2۳۵  ،2۳۳  ،22۷  ،۱44
 ،۵0۳  ،4۳۸  ،4۳0  ،۳۹4  ،۳۷4  ،۳۷2  ،۳2۹
۵۱4، ۵2۶؛ ۷/ 2۶، ۳۳۶؛ ۸/ 4۸، ۱4۱، ۳۳2؛ 
۹/ 4۱، 42؛ 1۰/ ۵۸، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱22، ۱۳2، 
 ،۱۶۱  ،۱۵۳  ،۱۵۱  ،۱۵0  ،۱4۶  ،۱4۳  ،۱42  ،۱4۱
 ،40۵ ،۳2۷ ،22۳ ،۱۸0 ،۱۷۹ ،۱۷۶ ،۱۷4 ،۱۶2
4۱۳، 4۱۶، ۵۷۹؛ 11/ ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۷، 
 ،2۷4 ،2۱۵ ،2۱0 ،۱۹۶ ،۱۸۹ ،۱۷۶ ،۱۶۹ ،۱۳۸

۳۳۵  ،۳۳۱
 = الرحمــان  عبــد  بــن  محّمــد   = الدیــن  شــمس 
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ســخاوی مصــری: 1/ 2۷۷، ۳۳۹، 2۳4، 2۳۵، 
2۳۶، 2۳۸، 2۳۹، 24۱، ۵2۷، ۵2۸، ۵2۹؛ 3/ 
۳02 ،2۹۹ 2۸۳؛11/   /۷ ۹۹، ۱۱2، ۵04؛   /۶ 2۱2؛ 
شــمس الدیــن = محّمــد بــن محّمــد جــزری دمشــقی 
ُمقــری شــافعی = ابــن  جــزری: 1/ ۵4، ۵۹، ۶۵، 
 ،۱20 ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۱۱۷ ،۱۱۳ ،۱0۱ ،۹۹ ،۸۷ ،۷4
 ،۳00  ،2۷۷  ،2۳4  ،2۳۳  ،2۳2  ،22۹  ،22۸
۳۱2، ۳۱۵، 2۳۶، 2۷۷، ۳۳۹، 4۹۷؛ 5/ ۱۳۹؛ 

۵۷۱ /۹
شــمس الدیــن = محّمــد بــن محّمــد جاللــی نســائی 

شــافعی: 11/ 24۶
ــی = ابــن 

ّ
شــمس الدیــن = یحیــی بــن حســن حل

ِبطریــق: 1/ ۶2، ۸۷، 2۹۸، ۳۷۱، ۳۷2، ۵۷0، 
4۳  ،۱۹  /۶ ۷۶؛  ۶0۷؛۲/ 

شــمس الدیــن = یوســف بــن ِقْزُاوغلــی = ســبط ابــن 
 جوزی حنفی: 1/ 222، 40۸، 4۶4، 4۹2، ۵۷۱، 
۶0۹، ۶۱0، ۶۳۹، ۶۵2، ۶۵۹؛ ۲/ ۶۱، ۷2، ۸۶، 
 ،22۶ ،20۷ ،۱۱۷ ،۱04 ،۱0۱ ،۱00 ،۹۷ ،۹0 ،۸۸
2۸۳، 4۶۳، 4۶4، ۵4۳، ۵۵0؛ 3/ ۱۶۹، 2۷۸، 
202، ۳00، ۳0۷، ۳۱0، ۳2۱؛ ۴/ ۹۳؛ ۶/ 4۱، ۹4، 
 ،۳0۷ ،۱۸4 ،۱۶۶ ،۱4۸ ،۱۳۵ ،۱۳4 ،۱۱۶ ،۱۱2
 ،۵۱۵  ،۵۱4  ،۵0۳  ،4۹۹  ،4۶۵  ،42۱  ،۳۶۸
2۵، ۱۱۹، 2۷۷، ۳۳۶، ۵۳2، ۵4۱؛   /۷ ۵۱۸؛ 

۸/ 40۳؛ ۹/ ۱۶۱؛ 1۰/ 2۶0؛ 11/ 2۹
شمس الدین ابراهیم جوزانی: 3/ 2۶۹

شمس الدین اصفهانی: 1/ ۳۸
شمس الدین بن عربی: ۲/ 4۷0

شــمس الدیــن بــن محمــود اصفهانــی = ابــو ثنــاء: ۷/ 
۱۹۷ ،۶

شمس الدین بن ناصرالدین دمشقی: ۷/ ۵0۶
شمس الدین حنفی شافعی: 1/ 4۱۳؛ 3/ 2۱۶

شــمس الدیــن دمشــقی صالحــی شــامی: 3/ 2۱۵؛ 
4۳0 /5

 شــمس الدیــن علــی بــن محّمــد بــن علــی حســینی 
خلخالــی: 11/ ۳۸۱

شمس الدین قعوینی: 5/ 2۸0
 ،۸۹ ،۸۵ ،۱۳ ،۹ ،۵  /۶ مالکــی:  الدیــن  شــمس 

۱۸0  /۷ ۵0۱؛   ،۵00  ،4۹۸  ،4۹۳
شــمس الدیــن محّمــد بــن یحیــی جیالنــی الهیجــی 

نوربخــش: ۶/ ۹۹
شمس الدین محّمد رضوی: ۶/ 2۷

 /11 ابــن  حمائــل:  ســروی  محّمــد  الدیــن  شــمس 
2۸۸  ،2۸۷

شمس بن محّمد بن مراد: ۴/ 2۷۶
شــمس األئّمه = محّمــد بــن احمــد مّکــی = ابــو الفرج: 

۵۶۶ /۴
شمعون خیبری یهودی: 3/ ۱۷۳

شمعون صفا: ۴/ ۵۶0
شّن بن اقصی: ۴/ 2۳۵
َشن: ۲/ 20۳؛ ۸/ 2۶2

شنتناوی: ۴/ ۱4۸
بــن  حبیــب اهلل  بــن  محّمــد   = مالکــی  ِشــْنقیطی 
عبــداهلل: 1/ 2۶۶، 4۵۹، 4۷۱؛ ۲/ ۶۵؛ 3/ ۱۵0، 
۱۵۱  ،۱۱0  ،42  /۶ 2۷۸؛   ،۱۸۳  ،۱۸2  ،۱۷۹  ،۱۷۸

شّنی: ۲/ ۵۵۵
شــهاب الدیــن = احمــد بــن شــمس الدیــن عمــر 
۹۸  /۶ ۶4۵؛   ،40۹  ،2۳۷  /1 دولت آبــادی: 

ــی  ــادر = ُعَجیل ــن عبدالق ــد ب ــن = احم ــهاب الدی ش
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 ،۵۱۳  ،4۱4  ،2۶0  ،2۳۸  /1 شــافعی:  حفظــی 
۱۶4  /11 ۱0۷؛   /۶ ۱۶۷؛  ۵۸4؛۲/ 

شــهاب الدیــن = احمــد بــن عبدالوّهــاب = ُنَویــری: 
1/ ۳۵، 4۷۹، 4۸۱؛ 3/ ۱۸2، ۵0۹، ۵۱۹، ۵۳۷، 

۵4۳؛ ۴/ ۱۸0، ۱۸۸، 4۷۷
 = عمــر  بــن  محّمــد  بــن  احمــد   = الدیــن  شــهاب 
َخفاجــی مصــری حنفــی: 1/ 2۵۳، ۵۷2، ۶0۳؛ 
۲/ 424؛ 3/ 2۱۱، 2۸۶، 2۹0، 44۸؛ 5/ ۱4۹، 
 ،۱۶۹  /11 ۵۶۸؛   ،۵2۳  ،۱2۵  /1۰ 22۹؛   ،۱۷۸
44۱ ،40۳ ،۳۷۵ ،۳۶2 ،۳۶۱ ،۳4۳ ،2۷0 ،2۳۷
شــهاب الدیــن = محمــود بــن عبــداهلل حســینی = 
 ،۹۸ ،۸۷ ،۳۹ ،۳۸ ،2۶  /1 بغــدادی:  آلوســی 
 ،۵22 ،۵۱۵ ،402 ،40۱ ،۳۷۹ ،2۶2 ،۱۱۳ ،۱۱2
۵۳۵، ۶۳۳؛ ۲/ ۶4، ۹۷؛ 3/ ۱20، ۱۶۸، 24۷، 
 ،42۱ ،4۱۸ ،4۱۶ ،4۱۵ ،40۹ ،40۶ ،40۳ ،40۱
42۶، 42۸، 4۳4، ۵۳0؛ 5/ 2۱۹؛ ۶/ 40، ۱0۹، 
۳4۹، ۳۷4، ۵04، ۵۱0، ۵۱۱، ۵۱2؛ ۷/ 2۷، ۵۵، 
۱40، ۱4۱، 4۷2، 4۸۹؛ ۸/ ۹2، ۹۵، ۱۱2، ۱۱۳، 
 ،۳۸۳  ،۳۸۱  ،2۹2  ،۱22  ،۱20  ،۱۱۶  ،۱۱۵  ،۱۱4
۳۸۵، 42۳؛ ۹/ 4۵، 4۶، 4۷، 4۸؛ 1۰/ ۱24، 

۱۹۶ ،۱2۶ ،۱2۵
شــهاب  الدیــن أبشــیهی: ۶/ ۱۵۸، ۱۷۷؛ ۹/ ۵۵0؛ 

۸/ 4۸۸؛ 1۰/ ۱۸4، 2۶4
شهاب الدین حیص بیص: 1/ 42۸ 

شــهاب بــن احمــد = ابــو معتــوق: 11/ 2۹۳، ۳4۷، 
4۵2  ،4۵۱

شهاب بن جهبل: 5/ ۱۳۱
َشــْهر بن َحْوَشــب اشــعری: 1/ ۵۱، ۱۳2، 4۶۵، ۶۵۱، 

۶۵۳

شــهردار بــن شــیرویه َهْمدانــی دیلمــی = ابــو منصــور: 
1/ ۳۹۶، ۳۹۹؛ ۴/ ۵۶۶؛ ۶/ ۹۳

شــهید اّول = محّمــد بــن مّکی عاملــی: ۲/ ۵22؛ 3/ 
۱۱۶؛ ۴/ 2۸۳، ۳۹۷، ۵۶۹، ۵۷۳؛ ۶/ ۵۳۹

شــهید ثانــی = زیــن الدیــن بــن علــی: ۲/ ۱۵۹؛ ۴/ 
۱0۱، 2۷2، 2۸۳؛ 11/ ۳22، ۳2۸، ۳۳۵، ۳۳۶، 
 ،4۵۷  ،42۶  ،420  ،400  ،۳۷۹  ،۳44  ،۳۳۷

۵0۷  ،4۵۸
شــوکانی صنعانــی = محّمد بن علــی: 1/ ۱۱۳، 2۶۳؛ 
 ،۱4۵ 2۷۸؛5/   /۴ 2۶۱؛   ،24۷ 4۹۳؛3/   /۲
۱۵2، ۱۸0؛ ۶/ ۶۶، ۷2، ۱0۹، ۱۳۸، ۳4۶، ۳4۹، 
4۵0، ۵04، ۵0۵، ۵0۸، ۵۱۱، ۵۱2؛۷/ ۱40، ۱42، 
 ،۱۱۳ ،۱۱2 ،۹۶ ،۹۵ ،۹4 ،۹2  /۸ 4۶۶، 4۷0؛ 
 ،2۳۵  ،20۱  ،۱۷۶،۱۸۵  ،۱۶۳  ،۱22  ،۱۱۵  ،۱۱4
 ،2۸۶ ،2۶۹ ،2۶۸ ،2۶۷ ،2۶0 ،2۵۵ ،242،2۵2
 ،۳۳۶  ،۳۳2  ،۳0۹  ،۳0۸  ،۳04  ،2۹2  ،2۸۸
 ،42۳ ،۳۸۵ ،۳۸۳ ،۳۸۱ ،۳۵۱ ،۳42 ،۳۳۷
 ،44۱ ،۱۱4 ،4۸ ،4۷ ،4۶ ،4۵ ،2۱  /۹ 4۳۳؛ 
442، 44۳، ۵۳۶؛ 1۰/ ۱2۵، ۱2۶، 2۱۷، 2۹۸، 

۳۱0، ۳۱۵؛ 11/ ۱2۷، 2۳۷، 2۹۹، 44۵، ۵00
شــویکی خّطــی = عبــداهلل بــن محّمــد بــن حســین بن 
محّمــد: 11/ ۱۳، 2۹4، 4۸۳، ۵۵۷، ۵۵۹، ۵۶۳

شیب بن عامر: 11/ 4۱
شیبان بن فروخ: ۹/ 4۶4

شیبان بن محرث: ۹/ ۵۶2
شیبان بن محّمد حّرانی: ۲/ 4۱2

ــم(: ۲/ 44؛  ــن هاش ــب ب ل ــد )عبدالُمّطَ ــیبة الحم َش
۵۶2  /۶

 َشیبة بن ربیعه: ۷/ ۳0۳؛ ۹/ ۳2۳
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َشــیبة بــن عثمــان بــن ابــی طلحــه = طلحــة بــن ابــی 
َشــیبه: ۲/ ۷۸، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱0۱، 24۷، 4۶۶، 

4۷۵؛ ۶/ 2۶۱؛ 11/ ۵0
َشیبة بن مالک: ۲/ ۱0۵

شیخ ابراهیم یحیی: 3/ ۵۹0
شیخ الحرم زنجانی = سعد بن علی: 5/ ۱۳۸

شیخ بن ابی خالد بصری: 5/ ۳۵4، 44۳
شیخ بن محّمد جفری: ۶/ ۱0۵

شــیخ بهایی = بهاءالدین محّمد عاملی: ۲/ ۳۸۹؛ 
 ،۱۹  /۶ ۱۵۸، 2۷2، 2۷۶، 2۷۹؛   /۴ ۱۱۶؛   /3
44، ۱۸۱؛ 11/ ۱0، 2۹۳، ۳۱۹، ۳2۱، ۳22، ۳2۵، 
 ،۳40 ،۳۳۸ ،۳۳۶ ،۳۳0 ،۳2۹ ،۳2۸ ،۳2۷
 ،۳۷2 ،۳۷۱ ،۳۶۵ ،۳4۵ ،۳44 ،۳4۳ ،۳42
 ،۳۷۸  ،۳۷۷  ،۳۷۶  ،۳۷۵  ،۳۷4  ،۳۷۳
 ،۳۸۵ ،۳۸4 ،۳۸۳ ،۳۸2 ،۳۸۱ ،۳۸0 ،۳۷۹
 ،4۱2 ،4۱0 ،40۹ ،40۷ ،400 ،۳۹۸ - ۳۸۹ ،۳۸۶

۵0۶ ،4۵۷ ،4۳2 ،4۱۶ ،4۱4 ،4۱۳
شیخ صالح بحرانی: 11/ ۵۷۱

شــیخ صــدوق = محّمــد بــن علــی قمــی = ابــن بابویه: 
 ،4۱۵  ،۱۵۸  ،۱۱۹  /3 ۳۷۳؛   ،۳۶۱  ،۳42  /۲
4۱۹، 42۵، ۵۱۶، ۵۱۷؛ ۴/ ۷۶، ۳۸۸؛ ۶/ 4۶؛ 
 ،۵۵۸ ،۵۵4 ،۵۵۳ ،۵۵2 ،۵۵۱ ،۱۱۶ ،۵2 /۷

۵۷0 ،۵۶۷ ،۵۶۶ ،۵۶۵ ،۵۶۳ ،۵۶2 ،۵۶0
شــیخ طوســی/ شــیخ الطائفــه = محّمــد بــن حســن: 
 ،4۷4 ،2۸4 ،2۷۷ ،2۷۶ ،2۷4 ،2۷۳ ،2۷2 /1
 ،44۶  ،4۱۶  ،۳۵4  ،۱2۹  ،۷۵  ،22  /۲ 4۷۷؛ 
 ،4۱۳ ،40۸ ،40۶ ،۱۹4 ،۱۵۸ ۵2۳، ۵۵۱؛ 3/ 
 ،4۷۸  ،4۵۸  ،424  ،420  ،4۱۹  ،4۱۷  ،4۱۵
 ،2۷2  ،۵2  ،۵۱  /۴ ۵2۳؛   ،۵۱۷  ،۵۱۶  ،۵۱۵

 ،4۳  /۶ ۷۵؛   /5 4۳۹؛   ،۳۹4  ،۳۸۸  ،2۷4
۵۵۵  ،۵۵4  ،۵4۹  ،۱۱۷  ،۱۱۵  /۷ 4۷۹؛ 

شیخ عّباس قّمی: ۶/ 4۶
شیخ عبدالّصمد = ابو تراب: 11/ ۳۳۸، 4۱4

شیخ عبداهلل سبیتی: 3/ 4۶۳
شیخ لقمان: ۲/ ۵۱۶

شــیخ محّمــد = ســماوی: ۲/ 2۸۷؛ 3/ ۵۱4؛ ۴/ 
 ،4۳  ،۳2  /5 4۸۳؛   ،42۷  ،22۷  ،۱۹۸  ،۵۶
۳۵، ۵۳، ۵۹؛ ۷/  ۶2۹، ۶۵۳۶۷0، ۶۷2؛ ۶/ 

۳۵2  ،۳۱۳  /11 ۵۸0؛   ،4۵  ،2۸
شــیخ مفیــد = محّمــد بــن محّمــد بــن نعمــان: 1/ 
2۷۶، ۵۶۹؛ ۲/ ۵۱، ۵۸، ۷4، ۸2، ۱۱۵، ۱2۹، 
 ،۵2۳  ،۳۷۷  ،۳۷۶  ،۳۷۳  ،2۹۵  ،2۸2  ،۱۳۱
۵۶۹؛ 3/ ۱۱۵، ۱4۳، ۱۵۸، 2۳۸، 2۳۹، 4۱۵، 
 ،2۷0 ،۱0۳ ،۱02 ،۱0۱  ،۷4 ،۵۱  /۴ 4۱۶، ۵۱۶؛ 
42؛ ۷/  2۷2، ۳۳۳، ۳۶۷، ۳۸۷، 42۵؛ ۶/ 

۵۷۵  ،۱۱۷
شــیخ مفیــد ثانــی = عبــد الرحمــان بــن احمــد رازی: 

۳۸۹ /۴
شیخ یاسین: ۴/ 2۷2، ۳۸۶
شیخ یعقوب نجفی: 3/ ۱۱۸

شیخ الحرم بشیر تبریزی: 3/ ۱۷0
ــن  ــد ب ــن محّم ــود ب ــی = محم ــادری مدن ــیخانی ق ش
2۵۱، 4۱2، 4۶۹، 4۸۶، ۵0۶، ۵۳0؛   /1 علــی: 

۱04  /۶
شــیرویه بــن شــهردار َهْمدانــی دیلمــی = ابــو شــجاع: 
1/ 4۸۳، 4۸۵؛ ۲/ ۱0۱، ۱2۶، ۱۷۶، 2۶۷، 2۶۸، 
 ،2۷0 ،۱۵0 ،۱4۹  /3 4۶0، 4۶۳، 4۶۹، 4۷2؛ 
 ،۱۵۵ ،۱2۵  /۷ ۹۳، ۱۱4؛   /۶ 4۶۱؛   /۴ ۳۳4؛ 
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۱۵۶، 2۶۹، 2۸۳، ۳۵۱، 4۳0؛ ۸/ 40
مــّره = اجــدع = حیــات:  ابــو  ابلیــس =  شــیطان = 
 ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳۷۱ ،2۳۳ ،۱۹0 ،۱۸۸ ،۶2 /۶
 /۷ ۵۵۷؛   ،4۸۸  ،4۶4  ،۳۸2  ،۳۸۱  ،۳۷4
 ،2۱۳ ،۱۶۵ ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱4۶ ،۱40 ،۱۳۵ ،۳۷
 ،2۵0  ،۱22  ،۶۷  ،۶۶  ،۶۵  ،۶4  /۹ ۳۱2؛   ،۳۱0
۵۷۸  ،۵0۷  ،4۳0  ،۳۸4  ،۳۶۸  ،۳۶2  ،۳2۷

شیطان طاق: 3/ ۱42
شیماء )دختر حارث بن عبدالعّزی(: ۲/ 4۳

صابونی مصری: 1/ ۶۶۶
صابی = ابو اســحاق ابراهیم: ۴/ ۱۸، ۸0، ۱0۳، ۱۵۱، 

2۹۱
صاحب الّزنج: 5/ ۳2۶

صاحــب بــن عّبــاد = اســماعیل بــن ابــی الحســن 
کافــی الکفــاة: 1/ ۵2، 2۷4، ۵۶4؛3/ ۱۱۸،   =
20۳، 20۵، ۵0۱؛ ۴/ ۷2، ۸0، ۸2، ۸۸، ۹0، ۱۱4، 
۱2۱، ۱24، ۱2۵، ۱2۶، ۱2۷، ۱۷0، 24۹؛ ۶/ 42؛ 

۱۷۹ /۷
صادق ابراهیم عرجون: ۸/ ۵۵۵، ۵۸0؛۹/ ۳۹۹

ــد اســدی(: ۲/ 2۸۸،  ــن زی صاعــد )غــالم کمیــت ب
۳۱۳ ،۳0۵ ،2۹۱

صاعــد بــن حســن ربعــی بغــدادی لغــوی = ابــو العالء: 
۳۵۵ /5

صاعد بن محّمد جرجانی: ۴/ ۱۶4
یحیــی  ابــو   = عبدالّرحیــم  بــن  محّمــد   = صاعقــه 
۳4۶  /5 ۵۳0؛   ،۱۷۹  ،۱۷۳  /1 بــّزاز:  بغــدادی 

صالح اسدی: 5/ 40۶؛ ۹/ 4۵2
صالح انصاری: ۹/ ۵۵۹

صالح بن ابراهیم بن عبد الرحمان: ۸/ 4۳۷
صالح بن ابی اخضر: 1۰/ ۱۵4

صالح بن احمد قیراطی: 5/ 44۳
صالح بن احمد مازندرانی: 11/ ۳۸0

صالح بن احمد: 1/ ۶۶؛ ۹/ ۳0۳، 4۵۹؛ 11/ ۱۳۳
صالح بن بشیر = ابو بشر مّری بصری: 5/ ۳۵۵

صالح بن جزره: ۷/ ۱۵۳، ۱۵4؛ ۸/ ۹۹، ۱۳۶، ۱۵0؛ 
4۹۹ ،4۹۶ /۹

صالح بن حّسان بصری: 5/ ۳۵۵
صالح بن حسن جزایری: 11/ ۳۸0

صالح بن خالد: ۸/ ۱۱۷
صالح بن عبدالکریم: ۴/ 2۸۳

ــی: ۷/ 
ّ
ــن  عرنــدس حل ــاب = اب ــن عبدالوّه ــح ب صال

 ،2۹ ،2۸ ،2۷ ،2۵ ،2۳ ،22 ،2۱ ،۱۹ ،۱۷ ،۱۵ ،۵
۳۹ ،۳۷ ،۳۵ ،۳4 ،۳۳ ،۳۱

صالح بن علی: ۲/ ۵۷۵
صالح بن کیسان: ۹/ ۵4۱

صالــح بــن محّمــد برغانــی قزوینــی: ۲/ ۳4۳؛ ۴/ 
2۷۸

صالــح بــن محّمــد بــن عمــرو بغــدادی: 1/ ۷۷، ۸۳، 
۱۷2، ۱۸۷، ۱۸۸؛ ۸/ ۸۳

صالح بن محّمد صرمی: ۲/ ۳۶۱
صالح بن محّمد عمری فالنی: ۶/ ۱۶۳، 2۶۹

صالح بن محّمد: ۹/ 4۱4، 4۶۵، ۵۳0
صالــح بــن مهــدی بــن علــی بــن عبــداهلل َمْقَبلــی 

۵۱0  ،2۵۵  /1 مّکــی:  َصنعانــی 
صالح تمیمی: ۷/ ۳۶۳

صالــح حقیــر = ســهیل بــن ابــی صالــح: ۷/ 42۸؛ 
۱4 /1۰

صالح شقران: 1۰/ 2۱4
صالح کّواز: 3/ ۱۱۸
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 ،2۱۶  /۶ ۵۳۱؛   ،۵۱2  ،20۵  /۴ نبــی؟ع؟:  صالــح 
۵۶۶  ،4۸۷  /۸ 4۷۸؛   /۷ 4۹4؛ 

صالحانی: ۷/ 2۵، 2۶
صائب = محّمدعلی تبریزی: ۶/ 4۷

صباح بن یحیی مزنی: ۲/ 42۸
صبح بن احمد تمیمی سمسار: 5/ ۳02

ُصَبیح بن سعید بغدادی خلدی: 5/ ۳۵۵
ُصَبیح بن عبداهلل َعْبسی: ۸/ 2۹۵

صبیــغ بــن شــریک کوفــی عراقی = صبیغ بن عســل/ 
عسیل: ۶/ 4۳۱، 4۳2، 4۳۳

ک )مادر عمر بن خّطاب(: ۴/ ۵۳۳ صّحا
صخر )برادر خنساء(: ۷/ 2۹

 /1۰ ۵۵۱؛  2۷۵؛۶/   ،2۷4  /۲ حــرب:  بــن  صخــر 
۳۳۵  ،2۷۹

صخر بن عمرو بن حارث: ۴/ ۱۱۸
صخر بن عمرو بن شرید: ۶/ ۵44

صخر بن قیس: ۹/ ۱۳۶، ۱42
صخر بن محّمد منقری َمْرَوزی حاجبی: 5/ ۳۵۶

طیف: ۶/ ۶۶ 
ّ
صدر شمس الدین عبدالل

صدر الدین احمد بردوانی: ۶/ 42
 صدرالدیــن بــن محّمــد باقــر موســوی دزفولــی: ۴/ 

2۷۹
صدرالدین َحَمویه: 1/ 22۷
وئی: ۲/ ۷2 صدرالدین حّمُ

صدر الدیــن ســید حســین بــن محّمــد هــروی فــوزی: 
۹۶ /۶

صدرالدین علی بن ابی الفرج بصری: ۲/ ۵۱۶
 صدرالدین قّمی: 11/ ۵۶۵

صدرالدین کاظمی: ۲/ ۵۱۸؛ ۴/ 4۱، 2۷۳

 صدرالدیــن محّمــد واعــظ بن منصــور غیاث الدین: 
۵۱۱ /11

صدقة بن حسین: ۲/ ۱0۷
صدقة بن خالد: 11/ ۱۳۱

صدقة بن هبیرة بن علی موصلی: 1۰/ ۱۷۳
صــدی بــن عجــالن بــن حــارث = ابو امامة باهلــی: 1/ 

۳4۸؛ ۹/ 2۵۳، ۳۷۸، ۵۶2
صرمة بن ابی َاَنس: ۲/ 4۱

صرمة بن انس = ابو قیس اوسی: ۷/ 404
صرمة بن مالک انصاری: ۷/ 404

صریع الّدالء: ۴/ ۱۷۶
صریع الغوانی = مسلم بن ولید: ۲/ ۵۱0، ۵۶2

صعب بن جثامه: ۸/ ۱۹2، 2۹۸، 2۹۹، ۳00، ۳0۱
صعبه )مادر طلحه(: ۹/ ۱۵۳، ۳۸4

صعصعـــة بـــن صوحـــان عبـــدی: ۲/ ۱۳۱؛ ۶/ 20۸؛ 
/۹ ۵۸2؛   ،۵۸۱  ،۵۳۵  ،4۱۷  /۸ ۱4۶؛   /3 
 ،۷۱  ،۶۸  ،۶۷  ،۶۵  ،۶4  ،۶۳  ،۶2  ،۶0  ،۵۸   
 ،۳۵2 ،2۶2 ،24۸ ،2۳۷ ،2۳۶ ،۹۷ ،۷۸ ،۷۷
4۳4، 4۷۷، ۵۱۷، ۵۵2، ۵۵۶، ۵۶2؛ 1۰/ ۵2، 
 ،۷۷  /11 2۶۷، 2۶۸، 2۶۹، 2۷0، 2۷۱، 40۶؛ 

۳۳۱
 ،۱۵۵ ،۱2۷  /۷ اســحاق:  بــن  محّمــد   = صغانــی 

4۵0  ،۱۵۶
صفاء خلوصی: 1/ 2۷0

ــّروخ: ۲/ ۳04؛3/  ــن ف ــن حســن ب ــد ب ــار = محّم صّف
424؛ ۷/ ۵2، ۵4، ۵۵

صفــدی = خلیــل بــن ایبــک = صــالح الدیــن: 1/ 
۵۳۸؛   ،۵۳۳  ،۵۳2  /3 4۱۸؛   /۲ 2۱4؛   ،204
 ،۵۷۶ ،۵۷۵ ،۵۶۵ ،۵۵۸ ،۵۵2 ،۵۳۹ ،۸0 /۴
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۵۸۸؛ ۶/ ۶۶، ۷۷، ۷۸، 4۳2؛ ۷/ 20۹، 2۱۳؛ 
۸/ 4۳2؛ ۹/ ۳۳0

صفر بن عمرو بن محصن: ۹/ ۵۶2
صفوان بن امیه: 1۰/ ۱2۶

صفوان بن عمرو: ۶/ 24۸؛ ۷/ ۳۸2
ــن عبدالســالم: ۲/ ۹0،  ــوری = عبدالرحمــان ب

ُ
َصّف

 /۷ ۵۵۹؛  4۷۸؛۴/   ،4۷۵  ،4۶۸  ،4۵۳  ،۹۹
 ،۳۶۶  ،۳۵۸  ،۳۵۵  ،۳۵2  ،۳4۱  ،۳۱۵  ،۳0۸

۱۸۶ ،۱۸۵  /11 ۳۸۹؛   /۹ 4۱2، 440، ۵۵۶؛ 
صفی الدین بن فخرالدین طریحی: 11/ ۳۳0

ی: 3/ ۵۵4؛ ۶/ ۸0؛ 11/ ۳۶2
ّ
صفی الدین حل

صفی الدین خزرجی: ۷/ ۳۸۱
صفی الدین عیسی: ۴/ 2۸۳

نجیب الدیــن  ابــن  الّشــیخ  محّمــد  صفی الدیــن 
۶۶  /۶ یحیــی: 

صفی الدین یحیی بن مظّفر بغدادی: 11/ 2۶۹
صفّیه )اّم المؤمنین(: 1/ ۱0۸؛ 3/ 2۹۶؛ ۷/ 2۸۸

صفّیه )دختر ابو ُعَبید(: ۷/ ۱۸0؛ 1۰/ ۶4
 /3 ۱۱2؛   ،4۵  /۲ عبدالمّطلــب(:  )دختــر  صفّیــه 

۵04  /1۰ 24۳؛   ،24۱  /۶ ۶0۳؛   ،2۶۷  ،2۶۶
صقر بن عبد الرحمان = ابو بهز کوفی: 5/ ۳۵۶

صــالح الدیــن = خلیــل بــن ایبــک = صفــدی: 1/ 
۵۳۸؛   ،۵۳۳  ،۵۳2  /3 4۱۸؛   /۲ 2۱4؛   ،204
 ،۵۷۶ ،۵۷۵ ،۵۶۵ ،۵۵۸ ،۵۵2 ،۵۳۹ ،۸0 /۴
۵۸۸؛ ۶/ ۶۶، ۷۷، ۷۸، 4۳2؛ ۷/ 20۹، 2۱۳؛ 

۸/ 4۳2؛ ۹/ ۳۳0
ــِدي = عالئــی = ابــو 

َ
صــالح الدیــن = خلیــل بــن َکیَکل

ســعید: 5/ ۱۳۵، ۱۸۶؛ ۶/ ۱0۱، ۱0۶، ۱۱0، ۱۱2؛ 
۶/ ۹۶، ۱0۱، ۱0۶، ۱۱0؛ ۹/ ۱0۳

صالح الدین اّیوبی: ۴/ 4۹۷، ۵۷۸، ۵۸۷، ۵۸۸
صلة بن سلیمان = ابو زید عّطار: 5/ ۳۵۶

ت بن دینار: ۲/ ۳۹۶
ْ
َصل

صمصام الّدوله: ۴/ ۱۵0
بــن  اســماعیل  بــن  محّمــد   = حســینی  َصنعانــی 
 ،4۱4  ،2۶0  ،۸۵  /1 عّزالدیــن:  امیــر   = صــالح 
4۷0، ۵۱0، ۵۷2؛ ۶/ ۱0۷، ۱۱۱، ۵04، ۵۱۵؛ ۹/ 

2۹۹ 4۷0؛11/ 
صنعانــی ِحمَیــری = عبدالــّرّزاق بــن هّمــام = ابوبکــر: 
4۹/1، ۵۸، ۱۶۳، ۳0۵، ۳0۹، ۵۳0، ۵۳۹؛ ۲/ 
۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۷0، 4۸۱؛ ۱4۶/3، ۱۵۶، 24۱، 
 ،۵2۳  ،4۸۹  ،۳۵4  ،۳2۷  ،2۷۸  ،2۵۱  ،24۶
۵24؛ 5/ ۱4۸؛ ۶/ ۹0، ۱۳4، ۱۳۷، ۱40، ۱۵۸، 
 ،2۵0 ،2۳۷ ،۱۹۳ ،۱۸۱ ،۱۷4 ،۱۷۳ ،۱۶۹ ،۱۶۸
 ،4۵۵  ،4۵4  ،442  ،۳۸۸  ،۳4۶  ،۳0۶  ،۳0۵
4۷۱؛ 24/۷، 2۶، ۱۳۸، ۱4۶، ۱۶۹، 2۶۷، 2۶۸؛ 
 ،۳۱0 ،2۹0 ،2۸2 ،2۸۱ ،2۷۷ ،2۶0 ،244  /۸
۳۳۶، ۳۵4، 422؛ ۹/ 22، 4۵، 4۷، 4۹؛ 1۰/ 

۳2۶ ،۳2۵ ،۳۱۳ ،22۱ ،220 ،2۱۶ ،۶0
صنوبری = احمد بن محّمد بن حسن: 3/ ۵42

صنوبری = حسین بن احمد: 3/ ۵4۸
صهبان: ۸/ 4۵۸، 4۷2

صهیب بن ابی صهبای: ۲/ ۵۱۱
 /۶ ۱۷۵؛   /3 ۵۳۷؛   /1 ســنان:  بــن  صهیــب 
۱۸۶  ،۱40  ،۱۳۳  /1۰ 4۶؛   /۹ ۳۸2؛  2۳۸؛۷/ 

صیفی بن ربعی بن اوس: ۹/ ۵۶2
صیفی بن سواد خزرجی: ۷/ ۳۸۱

ــن فســیل شــیبانی: ۹/ ۱۹۵، 2۶2؛ 11/ ۵،  صیفــی ب
۹۵ ،۸۸ ،۸2
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صیفی بن قبطی: 5/ 242
ضابئ: ۹/ ۳2۷، ۳2۸

ضامن ابن  شدقم: ۴/ 2۶۷، ۳۸۶، 4۹۵؛ ۶/ ۳4
ک بن حارثة خزرجی: ۷/ ۳۸۱ ضّحا
ک بن حمزة منبجی: 5/ ۳۵۶ ضّحا

ــی: ۶/ 24۶،  ک کالب ــن ســفیان = ضّحــا ک ب ضّحــا
4۸۳ ،24۸ ،24۷

ک بــن قیــس فهــری: ۲/ 20۷؛ 3/ ۱۳۶؛ ۶/  ضّحــا
2۹۶؛ ۸/ ۱2۱، 42۱؛ 1۰/ ۱22، ۱2۳، 2۳۹، ۳۵۳، 

۳۵4، ۳۵۶، ۳۶۳، ۵۷۷؛ 11/ ۳۸، 4۱، ۶۳
بــن ازور اســدی: 1/ 420؛ ۲/ 4۱؛ ۷/ 22۳،  ضــرار 

۳۷  /1۰ 2۳4؛   ،2۳۳  ،2۳2  ،22۷  ،224
ضرار بن خّطاب: ۸/ ۱2۹، ۱۳0؛ 1۰/ ۳۷

ضرار بن ضمرة کنانی: ۲/ 4۸۳
ضرار قرشی: ۲/ 4۱

ضرغام: ۴/ ۵2۳، ۵۸۳
ضریب بن نقیر بصری: ۸/ 4۹0
ضمان بن اسماعیل: 5/ ۳۹۸

َضْمرة بن حبیب: ۸/ ۳04
َضْمرة بن حدید: 1/ ۱00

َضْمــرة بــن ربیعة قرشــی مدنی = ابو عبداهلل دمشــقی: 
 ،4۶۳  ،4۶0  ،4۵2  ،۳۹۷  ،۳۹۵  ،۱۶0  ،۱04  /1

4۶۵، ۶۵۱، ۶۵4؛ ۹/ ۵۱2، ۵۳۱
َمی: 1/ ۱00

َ
َضْمرة بن سعد َسل

ضمرة جهنی: 5/ 24۳
ُضمیرة اسدی: 1/ ۱00

ضمیرة بن ُجْنَدب/حبیب: 1/ ۱00
ضیاءالدیــن = محّمــد بــن عبدالواحــد = َمْقِدســی 
حنبلی: 1/ ۶۸، ۷۳، ۸2، ۸4، ۱۱۶، 22۱، 24۹، 

 /3 4۹۳؛   /۲ ۵۵۵؛   ،۵4۸  ،۵۱2  ،۵۱۱  ،۳۱4

۱0۹، ۳0۷؛ ۶/ ۳۷2، ۵0۳، ۵۱۵؛ ۷/ ۱2۷، 2۳0، 

422؛۸/ ۳۱؛ ۹/ 22، 4۵؛ 1۰/ ۱۳2

ضیاءالدین = نصر بن محّمد: ۲/ ۵۱۳
 ضیاءالدیــن جعفــر بــن مطّهــر بــن محّمدحســین 

4۶۳  /11 یمنــی:  حســنی  جرمــوزی 

 ضیاءالدیــن زیــد بــن محّمــد بــن حســن یمنــی: 11/ 

4۶۳ ،4۶2 ،4۶۱ ،۳4۷ ،2۹4 ،۱۱

ضیاءالدین مقبلی: 1/ ۵0۹، ۵2۱

ضیاءالدین هادی: 11/ ۹، 2۹۳، 2۹۵، 2۹۷

ضیغم بن مالک: 5/ 4۷

طارق بن شــهاب احمســی: 1/ 4۷4؛ 3/ ۳4۸؛ ۶/ 

۱۷0؛ ۸/ 2۶0؛ 1۰/ ۳2۵

طارق بن مرقع کنانی: ۷/ 404

کبــری زاده: 1/ 2۳۶، 240؛ 5/ 24۷، 2۸۷؛  طــاش 

24۸ ،۱۷۸  /11
طاقی = مؤمن الّطاق: ۲/ ۳۸2

طالوت: ۲/ ۱۷۵؛ 1۰/ ۵۳

ــد: ۴/  ــو احم ــی = اب ــن موس ــین ب ــد = حس ــر اوح طاه

۳0۸  ،2۶۶  ،۱۶۶

طاهــر بــن احمــد بــن محّمــد بــن علــی اقساســی: 5/ 

۱۸

طاهر بن حبیب: ۶/ ۷۷، ۷۸

طاهر بن حسین ُخزاعی: ۲/ ۵۷0

طاهر بن حسین فقیه = ابو حبیش: 1۰/ ۱۷۳، ۱۷4

طاهــر بــن صالــح بــن احمــد جزایــری دمشــقی: ۶/ 
۷۵

طاهر بن عبداهلل شافعی: 1/ ۵40، ۶۵۶
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طاهــر بــن عبــداهلل طبــری = ابــو الطّیــب: ۴/ ۷4؛ 5/ 
۱۶۱؛ ۸/ ۱20

طاهر بن فضل حلبی: 5/ ۳۵۶
طاهر بن یحیی حسینی: 5/ 220

طاووس بن َکیسان َهْمدانی: 3/ ۱4۶
کیســان یمانــی َجَنــدی: 1/ ۱۳۳؛ 3/  طــاووس بــن 

۳2۸  /۶ ۱4۶، 4۹2؛ 
طاووس تابعی: 1/ ۱4۵

الطائع هلل: ۴/ ۱4۹، 2۹۹
َطَبرانــی = ســلیمان بــن احمــد = ابــو القاســم: 1/ ۱۱0، 
 ،۱0۹ ،۱0۱ ،۹۷ ،۹2 ۱۳2، ۱۹۸، ۳۱۵، ۳۱۶؛۲/ 
 ،4۶۳  ،4۶۱  ،4۵۶  ،4۵۵  ،40۳  ،2۶۹  ،2۶۷
 ،4۸۸ ،4۸۷ ،4۸۶ ،4۷4 ،4۶۹ ،4۶۸ ،4۶4
۱۵۷؛   ،۱4۸  ،۱4۶  /5 ۶۵؛  4۹۳؛ ۴/   ،4۸۹
 ،۱۹۱ ،۱۸۱ ،۱۶۹ ،۱۳۸ ،۱0۸ ،۱0۶ ،۱0۳ ،۹۱/۶
 ،۳۸۷  ،۳4۵  ،2۷۶  ،2۷0  ،24۵  ،22۷  ،20۶
 ،4۶0 ،4۳۷ ،42۹ ،42۵ ،4۱۸ ،4۱۵ ،4۱4 ،4۱۳
 ،۱۱۶ ،۶0 ،2۶ ،24 4۹۵، ۵02، ۵۱2، ۵۱۵؛ ۷/ 
 ،۳۳۹ ،2۸۵ ،2۶۹ ،2۶۸ ،۱۷۵ ،۱۶2 ،۱4۱ ،۱2۷
۳۸۵، 4۱0، 4۳۵؛ ۸/ ۶۳، ۹2، ۱۱2، ۱۱۵، ۱۱۶، 
 ،204 ،20۳ ،20۱ ،۱۸۳ ،۱۸2 ،۱۸0 ،۱۵۵ ،۱44
 ،۳40 ،2۸۹ ،2۸2 ،2۸0 ،24۵ ،24۳ ،242 ،240
۳۵۷، ۳۷۵، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۹0، 404، 40۵؛ ۹/ 
 ،۱۸۳  ،۱۳2  ،۱۳0  ،۷0  ،۶۷  ،۱4  ،۱۳ 4۶۹؛1۰/ 
 ،2۹0 ،2۸۹ ،2۸4 ،2۸2 ،2۱4 ،۱۸۶ ،۱۸۵ ،۱۸4
 ،444 ،۳2۷ ،۳22 ،۳0۹ ،۳04 ،۳00 ،2۹۵ ،2۹۱
44۵، ۵44، ۵۷۱؛ 11/ ۶۶، ۶۷، ۱40، ۱4۱، ۱42، 

۱۶۹ ،۱۵۶ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۳
طبرســی = احمــد بــن علــی بــن ابی طالــب: 1/ ۳۷۱؛ 

 ،۱۱۸  /۷ ۳۹0؛   /۴ 424؛   ،۱۵۸  /3 ۵۹؛   /۲
۵۵4  ،۵4۹

طبــری = ابراهیــم بــن احمد بــن محّمــد: ۴/ 2۷۱؛ ۶/ 
۸4

طبــری = محــّب الدیــن = احمــد بــن عبــداهلل: 1/ 
 ،۹۶  ،۹۳  ،۸۸  ،۸۶  ،۸4  ،۸۳  ،۷۹  /۲ 22۵؛ 
 ،4۶4 ،4۶۳ ،4۶0 ،4۵۵ ،4۵4 ،4۵۳ ،۱0۸ ،۱0۱
4۶۵، 4۷۳، 4۷4، 4۷۶، 4۷۸؛ 3/ ۱۵۱، ۱۷۱، 
 ،2۸0  ،2۷۸  ،2۷۷  ،2۷۶  ،2۷۵  ،2۶۶  ،24۵
2۸۱، ۳0۷، ۳0۸، ۳2۷، ۳۷2، ۵۳0؛ ۴/ ۶۵، 
 ،2۳۳  ،22۸  ،۹۶  ،۶۹  /5 4۶۱؛   ،2۱۸  ،2۱۵
۵۵2؛ ۶/ ۹۵، ۱44، 2۸4، 2۸۵، 4۷۸، ۵0۳؛ 
 ،۳۳۶  ،۳۱4  ،۳۱۳  ،24۶  ،۱2۷  ،2۶  ،2۵  /۷
 ،4۶۵ ،4۵۸ ،44۷ ،444 ،42۹ ،۳۳۹ ،۳۸۷
۵0۸؛ ۸/ ۶۳، ۷۸، ۸4، ۱0۳، ۱04، ۱0۹، ۱۵۱، 
۱۷۸، 22۳، 22۵، 22۶، 4۳۸؛ ۹/ ۱۶۳، 24۷، 
۵۵۳؛   ،4۶۹  ،4۶۵  ،44۷  ،۳۸۹  ،۳۷۱  ،۳2۹
1۰/ ۱۱0، ۱۱۸، ۱20، ۱۶۳، ۱۸2، 204، 4۶۵؛ 11/ 

۱۸4 ،۵0 ،۳۱
طبــری = محّمــد بــن ابــی القاســم = عمادالدیــن: ۲/ 

2۷۵
ــر: ۲/ 2۳، ۷۳، ۷۸، ۷۹،  ــن جری ــد ب طبــری = محّم
 ،۱۱4 ،۱0۵ ،۱0۱ ،۹۹ ،۹۸ ،۹۷ ،۹۶ ،۹2 ،۹۱ ،۸۷
 ،۱۶2  ،۱۶0  ،۱۵۳  ،۱۳۹  ،۱2۷  ،۱22  ،۱2۱  ،۱20
 ،40۹ ،24۱ ،20۸ ،20۷ ،20۶ ،۱۸۸ ،۱۶۹ ،۱۶4
 ،4۶۶  ،4۵۵  ،4۳۶  ،4۳۵  ،42۶  ،424  ،42۱
4۶۸، 4۶۹، 4۷۶، ۵۱۸، ۵44، ۵۷۳؛ 3/ ۱۶۷، 
۱۷0، 242، ۳2۷، ۵۱۶؛ ۴/ 2۳۶، 2۹0، 2۹۵؛ 5/ 
4۹0؛ ۶/ ۹۱، ۹۹، ۱44، ۱۸۱، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۹۱، 
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 ،۳4۶  ،۳4۵  ،۳۳۹  ،۳۱2  ،۳0۶  ،۳0۵  ،۱۹۳
۳۷2، 4۵0، 4۵۳، 4۵4، 4۷۷، 4۷۹، ۵02؛ ۷/ 
24، 2۶، ۱22، ۱4۶، ۱۷۵؛ ۸/ ۹، ۱۷، ۸۹، ۹2، 
 ،۱۹۵ ،۱۶۳ ،۱42 ،۱20 ،۱۱۹ ،۱2۱ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۱۱2
 ،2۹2  ،222  ،22۱  ،220  ،2۱۹  ،2۱۳  ،2۱0  ،20۵
 ،۳۵0  ،۳4۸  ،۳4۷  ،۳2۸  ،2۹۵  ،2۹4  ،2۹۳
 ،۳۹۹ ،۳۸۵ ،۳۸4 ،۳۸۱ ،۳۶0 ،۳۵4 ،۳۵2
42۱، 422، 42۳، 4۳۳، 4۵4، 4۹2؛ ۹/ 4۷، 
۳۷۱؛ 1۰/ 22، ۱2۵، ۱4۵، ۳۱۶، ۳4۹، ۵۱4؛ 11/ 

2۳۵ ،2۳4 ،2۳2 ،2۱۸ ،۸۹ ،۷۳ ،۵۸ ،۵۷
طبقه: ۲/ 20۳؛ ۸/ 2۶2

َطحــاوی حنفــی = احمــد بــن محّمــد = ابو جعفــر: 1/ 
۹۱، ۱۸۹، ۱۹2، 4۹0؛ 3/ ۱۹۹، 200، 20۵، 20۶، 
 ،2۱۸ ،2۱۷ ،2۱4 ،2۱۳ ،2۱2 ،20۹ ،20۸ ،20۷
۳۱۷، ۳۱۹؛5/ ۶۸، 4۳2؛ ۶/ ۱۸۱، 2۳2، 2۶۳، 
۳2۵؛ ۸/  2۶۵، ۳۱2، ۳۶۱، ۳۶2، ۳۸۷؛ ۷/ 
۷0، ۳۱0۳۱4، ۳۱۸؛ 11/  2۹0، 2۹۳، ۳0۶؛ 1۰/ 

2۳۱
طّراد بن محّمد عّباسی بغدادی: 5/ ۱22

طّراد زینبی: 5/ ۳4۹
طرفة بن عبد: ۶/ 4۶۶
طرّماح طائی: ۲/ 2۷4

طریح بن اسماعیل ثقفی: 1/ 4۱۸
طریحی = فخرالدین بن محّمد: ۷/ 2۸، ۳۳، ۳۹، 

4۵، 4۷؛ 11/ ۳۵۳
طریفة بن حاجز: ۷/ 22۱، 222

طفیل بن حارث: ۷/ ۳۸2
طفیل بن زید حارثی: ۷/ 404

 طفیل بن مالک خزرجی: ۷/ ۳۸۱

طفیل بن نعمان خزرجی: ۷/ ۳۸۱
طفیل غنوی: ۲/ 4۱

ــو الغــارات  ــح ِارِمنــی = اب ــن صال یــک ب ــن رّز ــع ب طالئ
= ملــک صالــح: ۴/ 4۸2، 4۸۹، 4۹۵، 4۹۶، 
 ،۵4۶ ،۵24 ،۵22 ،۵2۱ ،۵0۱ ،۵00 ،4۹۸ ،4۹۷

۵۸۹ ،۵۸2 ،۵۸0 ،۵۵۳ ،۵۵0 ،۵4۷
َطلحة الّطلحات: ۴/ ۱2۶

طلحــة بــن ابــی َشــیبه = َشــیبة بــن عثمــان بــن ابــی 
طلحــه: ۲/ ۷۸، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱0۱، 24۷، 4۶۶، 

4۷۵
طلحــة بــن ابــی طلحــه: ۲/ 2۵۷؛ ۶/ ۵۳0، ۵۶۶؛ 

۵۱۹  /۷
طلحة بن زید ابو مسکین رقی: 5/ ۳۵۶

طلحة بن زید دمشقی: ۹/ 4۶4، 4۶۵
طلحة بن عبد الرحمان: ۹/ 4۹۹، ۵۵۷

طلحــة بــن عبــداهلل بــن عبــد الرحمــان: 5/ 2۵۱؛ ۷/ 
4۶4 ،۳۸2

طلحــة بــن ُعَبیــداهلل بــن ابــی عــون = عونــی غّســانی 
= ابــو محّمــد: 1/ 4۱۵؛3/ ۵02؛ ۴/ ۷، ۱۳، ۵0، 
 ،20۱  ،200  ،۱۹۸  ،۱۹۷  ،۱۹۶  ،۱۹۵  ،۱۹4  ،۱۸۹

۵۳۹ ،4۸0 ،4۷۹ ،442 ،2۳۷ ،20۹
طلحــة بــن ُعَبیــداهلل تیمــی: 1/ ۱00، ۱0۱، 2۷0، 2۸4، 
 ،۵۱۳  ،۵۱۱  ،4۹۷  ،4۵4  ،4۵۳  ،۳۳4  ،۳2۳
۵۱۹؛ 3/ ۱۷۵، ۳۵2؛ ۴/ 20۵، ۳۶۶، 4۶۹؛ 5/ 
۱۱۷، 2۷۶؛۷/ ۱22، ۱۳۱، ۱4۹، ۱۹۵، 20۳، 204، 
2۱4، 2۹2، 2۹۷، 4۶۷؛ ۸/ 22۶، 22۷، 4۳۶؛ 
 ،۱۵4 ،۱۵۳ ،۱۵۱ ،۱4۳ ،۱۳۹ ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۶ /۹
 ،2۶۹ ،2۶0 ،2۳۱ ،۱۷۱ ،۱۶4 ،۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۵۶
 ،4۶۱  ،4۵۹  ،4۱۷  ،۳۸4  ،۳۶۱  ،۳۱۷  ،2۸۵
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۵0۳؛   ،۵02  ،2۵۳  ،22  /1۰ ۵4۵؛   ،۵00  ،4۷۸
۱۱۹ ،۷۷ /11

طلحة بن ُعَمیر: 1/ ۳۳۵
طلحة بن محّمد: ۹/ ۵۹۱

کوفــی: 1/ ۳۱۵،  ف ایامــی/ یامــی  طلحــة بــن مصــِرّ
۳۱۷

طلحــة بــن یحیــی بــن طلحــة بــن ُعَبیــداهلل تیمــی 
۱4۸  /1 کوفــی: 

طلیب بن ُعَمیر: ۷/ ۳۸2
طــه حســین مصــری: ۲/ ۳۸4، ۳۸۵؛ 3/ 22۷، 
۳۹۶  ،۳۹4  ،۳4۸  ،۳44  ،۱0۶  /۹ 4۹۵؛   ،4۵۵

طی بن شاور: ۴/ ۵2۳
ــو داوود: 1/ ۱۶۹،  ــن داوود = اب َطیاِلســی = ســلیمان ب
4۸4، ۵۵0؛ 3/ ۳2۸؛ 5/ ۱۵0؛۶/ ۱۸0، ۱۸۶، 
2۳۳، ۳0۹، ۳۱۱، 42۷، 4۵۷؛ ۷/ ۱۶2؛۸/ ۱0۹، 
 ،2۶۷ ،24۳ ،240 ،۱۸۱ ،۱2۷ ،۱24 ،۱۱۷ ،۱۱۶
2۶۸، 2۷0، 2۷۳، 2۷4، 2۷۹، ۳00، ۳0۸؛ ۹/ 
42، ۵۱؛ 1۰/ 2۶۷؛ 1۰/ 224، 2۶۷، ۳۳2، ۵۵0؛ 

۱۵0 ،۱4۹ /11
طیب ناشری: 5/ 22۸

طیفور ابن ابی طاهر: ۲/ ۱۸۸
طیفــور بــن عیســی بــن آدم = ابــو یزیــد بســطامی: 3/ 

40۵
طیفــور بــن عیســی بــن شروســان زاهــد = ابــو یزیــد 

40۶  /3 بســطامی: 
الّظافر اسماعیل: ۴/ 4۹۵

ــب بــن ابــی صفــره = ابــو 
ّ
ظالــم بــن ســراق َازدی = مهل

ســعید: 1/ ۳۳۳؛ 5/ 40۹
ظالــم بــن عمــرو = ابو األســود دؤلــی: ۲/ ۷، ۶۵، 22۷؛ 

3/ ۱4۶، ۳۵2؛ ۸/ 4۷۳؛ ۹/ ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، 
۵22 ،4۵۸ ،4۵۷ ،۱۷۸

ظبیان بن عامر: ۲/ ۵۳۳
ظبیان بن محّمد حمصی: 5/ ۳۵۶

ظفر بن داعی علوی: 1/ ۳۳۹
 ظفر مهدی لکهنوی: ۴/ 2۸0

ظهیر بن رافع خزرجی: ۷/ ۳۸۱
 ظهیرالدیــن ابراهیــم بــن قوام الدیــن همدانــی: 11/ 

۳۷۶
عاتکه )دختر زید بن عمرو(: ۲/ 4۵؛ ۶/ 244

لب(: ۲/ 4۵؛ ۶/ 24۳ عاتکه )دختر عبدالُمّطَ
عاص بن امیه: 5/ ۳۸۱

عــاص بــن وائــل: ۲/ ۱۹0، ۱۹2، ۱۹۳، ۱۹4، 2۷2؛ ۶/ 
40۵؛ ۹/ 2۱۹؛ 1۰/ ۳۳۶
عاصم بن ابی نجود: 1۰/ ۸۱

عاصم بن بهدلة اسدی کوفی: 1۰/ 22۱
عاصم بن ثابت: ۷/ 2۹2

عاصم بن حمید حمصی شامی: 1۰/ ۱۵2، ۱۵۳
عاصــم بــن ســلیمان = ابــو شــعیب تمیمــی بصــری: 

۳۵۷ /5
عاصم بن َضْمره: 3/ 2۳4؛ ۸/ ۱۹

عاصم بن طلحه: 5/ ۳۵۷
عاصم بن عدی عجالنی: ۷/ 404

عاصم بن عمر بن حفص: ۷/ 42۷
عاصم بن عمر بن خّطاب: ۹/ ۵۳۷

عاصــم بــن عــوف َبَجلــی: ۹/ ۱۹۶، 2۶2؛ 11/ ۸۸، 
۹۵

ت سلمی: ۶/ 40۸
ْ
عاصم بن قیس بن َصل

عاصم بن یوسف یْرُبوعی: 1/ ۶۳2
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عاصم: ۶/ ۱۱2، ۳۱0، 40۹؛ ۹/ 42۹
عاصمــی = احمــد بــن محّمــد = ابــو محّمــد: 1/ ۵۸، 
 ،۱4۸ ،۱4۳ ،۱۱۶ ،۱0۵ ،۱0۱ ،۹۱ ،۷۸ ،۷۳ ،۷2
 ،4۹۱ ،4۶0 ،۳۱۱ ،۳0۷ ،۳0۳ ،2۱0 ،۱۶4 ،۱۵۵
۵24؛   ،۱۶۶  /3 ۶۵2؛   ،۶۳۱  ،۶۱۹  ،۶0۹  ،۵22
 /۷ ۳۹۹؛   ،۳۶۸  ،۳۵۸  ،2۸۶  ،۱۱4  ،۹۳  /۶
24، 2۵۵، 2۵۸، 4۷۵؛ ۸/ ۳۳۳؛ ۹/ ۱۶۹؛ 1۰/ 

۱۶4 ،۱۶۳ ،۱4۹ ،۱4۷ ،۱4۶
عاصمی خوارزمی = علی بن احمد: 1/ 4۶2

عاصی بن سهیل = ابو جندل: ۷/ 2۳۶
عاضــد علــوی: ۴/ 4۹۱، 4۹2، ۵۱۱، ۵۱۳، ۵۸4، 

۵۸۷
عاقل بن ُبَکیر: ۷/ ۳۸2

عامر بن ابی عامر: 5/ ۳۵۷
عامر بن اسود ِعجلی: 11/ ۸۹، ۹۱

عامر بن اکوع: ۲/ 2۶
عامــر بــن ُبَکیــر بن عبــد یالیل لیثی کنانــی: ۹/ 2۶۳، 

۳۱۳ ،2۶۶
عامر بن ربیعة کعبی: 3/ ۱۷۷؛۷/ ۳۸2؛ ۹/ 4۹۳

عامــر بــن ســعد بــن ابــی وّقــاص مدنــی: 1/ ۸۹، ۱۳۳، 
۱۷۳، 2۶2؛ ۹/ 2۱۱؛ 1۰/ ۷2، ۳۹۶

عامر بن شراحیل شعبی: ۲/ ۱۵۸؛ ۸/ ۶۶
عامر بن َشقیق: ۶/ ۳۶0

عامــر بــن صالــح = ابــو حــارث اســدی مدینــی: 5/ 
۳۵۷

عامر بن َضْمره: 1/ ۶۸
عامــر بــن عبــد قیــس تمیمــی بصــری: ۸/ ۵۸۱؛ ۹/ 

4۷۷ ،۱0۷ ،۱0۱ ،۹۹ ،۹۷ ،۹۶ ،۹۵ ،۹۳ ،۶
عامر بن عبداهلل اسدی مدنی: 5/ 4۹

عامر بن ُعَمیر ُنَمیری: 1/ ۱0۱

عامر بن ُعَمیره: 1/ 2۷0، ۵۱۹
َمة ثقفی: ۷/ 44۶

َ
عامر بن غیالن بن  َسل

عامــر بــن لیلــی بــن َضْمــرۀ غفــاری: 1/ ۶۹، ۱0۱، ۱02، 
 ،۵0۵ ،4۱۸ ،۳2۱ ،۳۱۸ ،2۷0 ،۱0۵ ،۱04 ،۱0۳

۶۱4 ،۵۱۹
عامر بن مخلد: 5/ 24۳

یثــی = ابــو ُطفیــل: 1/ ۸۳، ۸4، ۱04، 
َ
ــة ل

َ
عامــر بــن واِثل

 /۷ ۱۹0؛   ،۱4۶  /3 ۵02؛   ،۳0۵  ،2۸۳  ،2۸2
۵۶2 ،2۶۱ ،242 ،22۵ ،224 ،۷  /۹ ۵۵4؛ 

عامر بن یحیی صریمی: 1۰/ 222
عامر شعبی کوفی = ابو عمرو: 3/ ۳۵4

عائذ بن حملة طهوی تمیمی: ۹/ 2۶2؛ 11/ ۷4
عائذ بن سعید بن زید محاربی جَسِری: ۹/ ۵۶2

عائذ بن عمرو انصاری: ۹/ ۵۶2
عایشــه )اّم المؤمنیــن(: 1/ ۱0۵، 2۷0، ۳۸2، ۳۸۳، 
 ،2۶ ،۷  /۲ ۳۸4، ۳۸۷، ۳۸۸، 4۱۸، 4۸۶؛ 
 ،۳۹۶ ،۳۹۵ ،۳۶۳ ،۳22 ،20۸ ،۸4 ،4۵ ،2۷
4۱۸، 4۶۳، 4۷2، 4۸۳، 4۸4؛ ۴/ ۶۵، ۳۶۵؛ 
 ،2۳۹  ،2۳۸  ،2۳۷  ،2۳۶  ،۱۷۳  ،۱۶2  ،۸  /۶
 ،2۸0  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۷۳  ،2۷2  ،2۷۱  ،240
 ،۳۷0  ،۳۶۹  ،۳4۷  ،۳2۱  ،۳0۵  ،2۹0  ،2۸۱
 ،4۶۸ ،4۶۳ ،4۶۱ ،422 ،۳۸۷ ،۳۸۵ ،۳۷۵
4۷۹، 4۸0؛ 11/ ۹۷، ۱02، ۱0۵، ۱۱۶، ۱۱۹، ۱۳2، 
2۵0 ،2۳0 ،۱۸۳ ،۱۷۵ ،۱۷4 ،۱۵4 ،۱۵0 ،۱4۱

عایشه )دختر عثمان(: ۸/ 4۱۳
 ،۱۳۳ ،۹4 ،۹۱ ،۸۹ ،۸۸ بنــت ســعد: 1/  عایشــه 

4۹0  ،2۶2  ،۱۸۶  ،۱۷۷  ،۱۷۶  ،۱۷۳
عّباد بصری: 5/ 444

عّباد بن ابی عدی: ۷/ ۱۳۷
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عّباد بن بشر: 11/ ۱۷۳، ۱۷4
عّباد بن جویریة بصری: 5/ ۳۵۷

عّباد بن راشد بصری: ۹/ ۵2۵
عّباد بن زیاد: ۷/ ۱۳۷، ۱۳۸؛ 1۰/ ۳40

عّباد بن سهل: 5/ 242
عّباد بن صهیب: ۲/ ۳۷۸؛ 5/ ۳۵۷

عّباد بن عبداهلل اسدی: 3/ ۱۸۹
عّبــاد بــن عبــداهلل بــن زبیــر: ۸/ ۱۶۳، 40۵؛ 1۰/ 2۹۵، 

۵44
عّباد بن ولید = ابو بدر: 1۰/ ۱۱۵

عّباد بن ولید ُغَبری: 1۰/ ۱۱۶
عّباد بن یعقوب رواجنی اسدی: ۶/ ۹0

عّباد بن یعقوب کوفی: ۲/ 42۸؛ 3/ ۱4۶؛ 1۰/ 22۱
عبادة بن حسحاس: 5/ 24۳

عبــادة بــن صامــت بــن قیــس خزرجــی: 1/ ۵۳۳؛ ۲/ 
200؛ 3/ 4۷؛ ۴/ 4۵۹؛ 5/ 4۶۹، 4۷0؛ ۶/ ۱۹۳، 
242، 4۷2؛ ۷/ ۳۳۱، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸۱؛ ۸/ 
2۹، 2۷2، 2۸۸، ۳۱0؛ ۹/ 20؛ 1۰/ ۱۳2، ۱۳4، 

،4۳4 ،2۹۳ ،2۹۱ ،2۸۶ ،2۸۵ ،2۸۱ ،22۶
عّباس بن حسین = ابو الفضل: ۴/ ۱۵0، ۱۵۵

عّباس بن ربیعه: 1۰/ 2۶۶
عّباس بن سعد: 3/ ۱2۱

ک بلخی: 5/ ۳۵۸ عّباس بن ضّحا
عّبــاس بــن عبــادة بــن نضلــة انصــاری: 5/ 24۳؛ ۷/ 

۳۸۵ ،۳۸۱ ،۳۸0 ،۳۷۷
عّبــاس بــن عبــداهلل بــن احمد = ابــو الفضل مــّری: 5/ 

۳۵۸
لــب )عمــوی پیامبر اکــرم؟ص؟(:  عّبــاس بــن عبدالُمّطَ
1/ ۹0، ۹2، ۱0۵، 2۷0، 4۹۷، ۵۱۹، ۶۳۹؛ ۲/ 22، 

 ،۳۱۷  ،۳۱۵  ،۳۱۳  ،۳۱2  ،۱۶4  /3 ۵۵۱؛   ،۹۸
 ،۳۸۸ ،۳۸2 ،۳۸۱ ،۳۶0 ،۳4۳ ،۳24 ،۳2۳
 ،۱۹۷ ،۸۹ ،۱۸ ،۱۶ 4۶۱؛۶/   /۴ ۵۸۶، ۵۸۷؛ 
 ،۳۹4  ،۳۹۳  ،۳۹2  ،۳۹۱  ،۳۹0  ،۳۸۹  ،۳۸۸
20۵؛   /۸ 2۷۷، 404، ۵2۸، ۵۵۳؛   /۷ ۵2۵؛ 
 ،2۶0 /1۰ ۵۱0 ،4۷۱ ،44۵ ،۱۳0 ،۱2۹ ،۱2۸ /۹

2۹2 ،2۶2
عّباس بن ُعتَبة بن ابی لهب: ۷/ 4۳۳؛ ۹/ 40۵

عّبــاس بــن علــی بــن ابــی طالــب؟مهع؟ = قمــر بنــی 
هاشــم: 3/ ۱20؛ ۷/ ۱۶، ۳۷، ۳۶۷، 4۳۳؛ 11/ 

۵۶۳
عّباس بن علی بن عّباس َنسائی: 1/ ۱۳۳، 20۱

عّبــاس بــن علــی بــن نور الدیــن موســوی حســینی 
4۵  /۶ مّکــی: 

 عّباس بن علی: 11/ 4۳۵
عّباس بن فضل عبدی ازرق بصری: 5/ ۳۵۸

عّباس بن قاشی: 3/ ۷2
عّباس بن کیغلغ: 3/ ۵۵2

عّبــاس بــن محّمــد بــن ابــی منصــور فضاری طوســی: 
۵۶۷ /۴

عّبــاس بــن محّمــد بــن حاتــم دوری: ۷/ ۳۹4؛ ۹/ 
۵44

عّباس بن محّمد عدوی علوی: 5/ ۳۵۸، 4۵۹
عّباس بن محّمد مرادی: 5/ ۳۵۸

عّباس بن محّمد نحوی: ۴/ ۷4
عّباس بن محّمدرضا قّمی: 1/ 2۷۹

عّباس بن مرداس سلمی: ۲/ ۳۳، 4۱
عّباس بن هشام: ۹/ ۱۵، ۵۸

عّبــاس بــن ولیــد بــن بــّکار ضّبــی بصــری: ۲/ ۹2؛ ۷/ 
4۵4، 4۵۵؛ 5/ ۳۵۷
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عّباس بن یزید: ۷/ 404
عّباس دامغانی نشاط هزارجریبی: ۶/ 4۹

عّباس زیوری بغدادی: ۲/ ۱۸۷، 2۸۷
عّباس َعنَبری: 1۰/ ۱4۶

ــاد: 3/ ۵۶، ۵۷، ۶2، ۶۵، ۶۷،  ــود عّق ــاس محم عّب
۹۳ ،۸۷ ،۸۶ ،۸0 ،۷۹ ،۷۸ ،۷۶ ،۷۵ ،۷۱

عّباسه )دختر سید ِحمَیری(: ۲/ ۳۵۶، ۳۷۱
عبایه: 3/ 44۶

عبد الرحمان اخینس: 1۰/ ۱۸۱
عبد الرحمان بن ابان بن عثمان بن َعّفان: 5/ 4۸

عبد الرحمان بن ابراهیم دحیم شامی: 5/ 4۵۱
عبد الرحمان بن َابزی: ۶/ ۱۱۹؛ ۷/ 202؛ ۸/ 2۷۶

عبــد الرحمــان بــن ابــی بکــر: 1/ 4۳۵، 4۳۶؛ 5/ 
۵2۸؛ ۶/ ۱۹۹؛ ۷/ 2۹۵، 4۶4؛ ۸/ 20۹، 22۳، 
224، ۳۷۵، ۳۸0، ۳۸۱؛ ۹/ 22۹، ۳2۷، ۳۳0، 

4۹۹؛ 11/ ۱۱4
عبــد الرحمــان بــن ابــی زنــاد قرشــی: ۸/ ۳۶۳؛ ۹/ 

۱۳۳  /11 4۷۳؛   ،4۷2  ،4۵۹
عبد الرحمان بن ابی  ُعَمیرة مزنی: 11/ ۱۵۶

عبــد الرحمــان بــن ابــی لیلــی انصــاری: 1/ ۵2، ۱۳4، 
 ،۳۱۳ ،۳۱2 ،۳۱0  ،220 ،20۶ ،۱۹۹ ،۱۷2 ،۱۵2
۵۱۱؛ ۲/ ۸۸، ۱۳۶، ۱۵۸؛۶/ ۱۹۱، ۳۶2، 4۷2؛ 

۳۱4 /۸
عبد الرحمان بن ابی یعلی: 1/ 4۹۶

عبــد الرحمــان بــن احمــد بن حســین نیشــابوری: ۴/ 
2۷2

عبد الرحمان بن احمد حمیدی: ۶/ ۷۱
عبــد الرحمــان بــن احمــد رازی = شــیخ مفیــد ثانــی: 

۳۸۹ /۴

عبــد الرحمان بــن احمد/محّمد بن علی حمیدی: 
۳۶۱ /11

عبد الرحمان بن ازهر: ۹/ 2۱2، ۳۳0
عبــد الرحمــان بــن اســماعیل َمْقِدســی شــافعی = ابــو 

شــامه: 1/ 22۱؛ 5/ 4۱2؛ 11/ 2۳۶
عبــد الرحمــان بــن اســود بــن عبدیغــوث: ۹/ ۱4۶، 

،2۷۵  ،2۷0  ،۱۵0
عبــد الرحمــان بــن اســود: 5/ ۵۱؛ ۶/ 2۷۳؛ ۸/ 2۶؛ 

۳۱۹ /1۰
عبــد الرحمــان بــن اّم حکــم ثقفــی: ۲/ 2۶0؛ 11/ ۸۱، 

۹0
عبد الرحمان بن بجید: 1۰/ ۱۶۹

عبــد الرحمــان بــن ُبَدیل بــن َوْرقــاء ُخزاعــی: ۲/ ۵۵۱؛ 
۵۶۳ /۹

عبد الرحمان بن بشیر بن حکم: ۲/ ۱۷۹
عبد الرحمان بن بیلمانی: ۶/ 2۷۳؛ ۸/ 2۷۱

عبد الرحمان بن حاطب: ۹/ 20۱
عبد الرحمان بن حسام: 5/ 4۷2

ــت: 1/ 4۳۵؛۷/  ــن ثاب ــان ب ــن َحّس ــان ب ــد الرحم عب
۳۷۷ ،۳۷۶ ۳2؛ ۸/ 

کوفــی: ۹/ ۱۹۶،  عبــد الرحمــان بــن حّســان عنــزی 
 ،۹2  ،۸۸  /11 ۵۵۶؛   ،۳۳۶  ،2۶2  ،۱۹۸  ،۱۹۷

۹۵  ،۹4
عبد الرحمان بن حسل ُجَمحی: ۹/ ۵۶۳

عبد الرحمان بن حسن جرجانی: 5/ ۶۳۶
عبد الرحمان بن حسین اسدی: 1/ 40۵

عبــد الرحمــان بــن حکــم بــن ابــی العــاص: 1/ 4۳۵؛ 
۲/ ۱۹۳؛ ۸/ ۳۷۶، ۳۷۷، 40۳، 404؛ ۹/ 22۵؛ 

۳40 ،۳۳۹ ،۳۳۸ /1۰



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 12( ۴۰۶

عبد الرحمان بن  حّماد طلحی: 5/ ۳۵۸
عبد الرحمان بن حمدان عدل: 1۰/ 20۶
عبد الرحمان بن حمید: 1۰/ ۱۸۱، ۱۸۷

عبــد الرحمــان بــن حنبل ُجَمحــی کنــدی: ۲/ 2۹۵؛ 
3/ ۳۵4؛ ۸/ ۳۹۸؛ ۹/ ۶، ۱0۳، ۱04

عبد الرحمان بن حنظلة بن راهب: ۶/ ۱۵۷
عبــد الرحمــان بن خالــد بن ولیــد: 1/ ۳4۸؛ ۲/ ۱۳۱، 
۱۳2، 20۷؛ ۷/ 20۷؛ ۹/ ۶۱، ۶۷؛ 1۰/ ۶، 2۳۹، 

۳۵۸ ،۳۵۷
عبــد الرحمــان بــن َخّباب ســلمی بصــری: ۹/ ۳۹۳، 

۵2۷
عبد الرحمان بن خنیس اسدی: ۹/ ۵۹

عبــد الرحمــان بــن داوود = ابــو البــرکات زرزور: 5/ 
44۳  ،۳۵۸

عبد الرحمان بن دیبع َشیبانی شافعی: ۶/ ۵04
عبــد الرحمــان بــن زید بــن اســلم: 5/ 4۶۵؛ ۷/ ۱24، 

۱2۶ ،۱2۵
ــن ســابط  ــن  عبــداهلل ب ــن ســابط/ اب عبــد الرحمــان ب
ُجَمحــی مّکــی: 1/ ۸۸، ۹4، ۱۳4، ۱۷۱، ۱۸۸؛ 

۱۱۷ /۸
عبد الرحمان بن سالم: 1/ 4۷۵
عبد الرحمان بن سائب: 11/ ۶۱
عبد الرحمان بن سعد: 1/ 22۸

عبد الرحمان بن َسُمَره: ۸/ 24۵؛ ۹/ ۳۹۳، ۵2۹
عبد الرحمان بن سهل انصاری: 1۰/ 2۸0، 4۳۳

عبد الرحمان بن سهمان: ۸/ ۱44
عبد الرحمان بن سهیل/ سهل: ۷/ ۱۶۹، 2۶۷

عبد الرحمان بن سیحان: ۹/ ۳۱۶
عبد الرحمان بن شریک: 3/ 202؛ 11/ 2۵

عبد الرحمان بن شماسه: ۲/ 2۷۱
عبد الرحمان بن صالح َازدی: 3/ ۱4۶

عبد الرحمان بن صفوان بن ُقدامه: ۷/ 44۶
عبد الرحمان بن عابس: 1۰/ 2۹۹

عبد الرحمان بن عائذ: ۶/ ۱۹۷
ــن قاســم چشــتی:  ــن عبدالّرســول ب عبــد الرحمــان ب

۱0۵  /۶
ــوری شــافعی: 1/ 

ُ
عبــد الرحمــان بــن عبدالّســالم َصّف

4۱2 ،24۸
طیف: ۲/ ۱0۷

ّ
عبد الرحمان بن عبدالل

عبــد الرحمــان بــن عبــداهلل = ســهیلی اندلســی: ۲/ 
 ،۳۳۵ ،2۳۶  /۷ ۳۳4، ۳4۸، ۵02؛   /۶ ۱0۵؛ 
 ،۳۶0  ،۳۵۹  /۸ ۳۹۸؛   ،۳۹۶  ،۳۳۸  ،۳۳۷

۱00  /1۰ ۳۶۱؛ 
عبد الرحمان بن عبداهلل بن دینار: 11/ ۱۳۵، ۱۳۷
عبد الرحمان بن عبداهلل بن عثمان ثقفی: 11/ ۷۶

بــن حفــص  بــن عمــر  بــن عبــداهلل  عبــد الرحمــان 
۳۵۹  /5 عمــری: 

عبد الرحمان بن عبداهلل ُجَمحی: ۹/ 2۶۳، ۳۱۱
عبــد الرحمــان بــن عبــدرّب انصــاری: 1/ ۱0۵، 2۹4، 

2۹۵، ۳2۱؛ 1۰/ 4۶
عبد الرحمان بن ُعَبید: ۹/ ۱۱۹؛ 11/ 4۵

عبد الرحمان بن عتاب بن اسید: ۹/ ۱۳0، ۱۳۱
عبــد الرحمــان بــن عثمــان بــن ُعَبیــداهلل تیمــی: ۹/ 

۵4۵  ،2۵2
عبد الرحمان بن عثمان بن مظعون: ۹/ 2۵2

عبد الرحمان بن عدی بحرانی: 1/ 4۸4
ــوی تجیبــی: ۹/ 2۱۳، 

َ
عبــد الرحمــان بــن عدیــس َبل

 ،۳۱4  ،2۹۸  ،2۹۳  ،2۸۶  ،2۶۶  ،2۶۳  ،2۱۵
،۳۶۵  ،۳۵۱
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عبد الرحمان بن َعّفان = ابوبکر صوفی: 5/ ۳۵۹
عبــد الرحمــان بــن علــی = ابــن جــوزی حنبلــی = ابــو 
 ،۱۹۷  ،۱۵4  /3 4۹2؛   ،4۶۳  ،2۱۸  /1 الفــرج: 
 ،2۱4  ،2۱۳  ،2۱2  ،2۱۱  ،20۹  ،20۸  ،202  ،۱۹۸
2۱۵، 2۱۸، 244، 24۵، ۳0۸؛ 5/ 2۵؛ ۷/ 2۵، 
 ،2۵۹  ،22۳  ،۱۶2  ،۱۳۸  ،22 ۵02؛1۰/   ،۳۳۶
 ،۱۸4  ،۱۶۹  ،۶2  ،۶۱  /11 ۵۱۳؛   ،40۶  ،۳۹۷
 ،2۱4  ،2۱۳  ،20۳  ،202  ،200  ،۱۹۹  ،۱۹0  ،۱۸۷
 ،2۵0 ،24۹ ،244 ،24۳ ،22۵ ،222 ،2۱۶ ،2۱۵

2۹۱  ،2۵۵  ،2۵2  ،2۵۱
َشــیبانی  محّمــد  ابــو   = علــی  بــن  الرحمــان  عبــد 
شــافعی = ابــن َدیَبــع: 1/ 244، ۶۵۸؛ ۲/ ۱۸۹، 
2۶۷، 2۶۸، ۳۹۳، 4۹۳؛ 3/ ۱۵۵، 20۹؛ 5/ ۹۱، 
۱44، ۱۵۱، 24۸، ۵۵۷، ۵۷۵؛ ۶/ ۱۳۶، ۱۸0، 
 ،۵۵۷  ،24۸  ،۱۵۱  ،۱44  ،۹۱ ۳۸۶؛5/   ،۳0۳

۱۸2  /1۰ ۵۱؛   /۹ ۱۵۸، ۳2۹؛   /۸ ۵۷4؛ 
عبد الرحمان بن عمر اوسط = ابو شحمه: ۶/ 4۷۱

ــی 
ّ
عبــد الرحمــان بــن عمــر بــن احمــد بــن عدیــم حل

دمشــقی حنفــی: 5/ ۶۳۶
عبد الرحمان بن عمر: 1۰/ ۳۷

عبد الرحمان بن عمرو بن جبله: 5/ ۳۵۹، ۵2۳
عبد الرحمان بن عنبسة بن سعید: ۲/ 2۹۹

عبــد الرحمــان بــن عــوف قرشــی ُزْهــری = ابــو محّمــد: 
 ،۶۷ 2۸4، 2۸۵، 2۸۸، 4۹۷؛ ۲/  ۱0۶؛ 1/   /1
 ،۱۸0  ،۱۷۸  ،۱۳۳  /۶ 2۶4؛   ،۱۷۵  /3 4۷۹؛ 
 ،4۵۵  ،4۱۷  ،4۱۶  ،40۸  ،۳۷۳  ،۳۷۱  ،2۵۵
 ،204  ،20۳  ،۱۹۹  ،۱۱4  /۷ 4۸۳؛   ،4۷0  ،4۵۶
 ،۹۵  /۸ 240، 24۱، 2۷۱، 2۹۹، ۳۸۳، 4۶۷؛ 
 ،۱۸۷ ،۱۷2 ،۱۶۵ ،۱۶4 ،۱۳0 ،۱2۹ ،۱2۸ ،۱۱۵

 ،۵۱۶ ،4۵۶ ،4۳۷ ،4۱۵ ،40۱ ،۳۵2 ،۳42 ،۱۹2
 ،۱4۷ ،۱4۶ ،۱4۵ ،۱44 ،۹۸ ،20 ،۶ ۵۶۳؛ ۹/ 
 ،۳۳۵ ،۳0۹ ،۳0۷ ،2۶0 ،2۵4 ،۱۹۱ ،۱۵۱ ،۱4۸
 ،۵۸۱  ،۵۷۷  ،۵0۷  ،۵0۶  ،4۹4  ،4۶4  ،4۳4
 ،۱۳0  ،۱۱2  ،4۳  ،۳۸  ،۳0  ،2۶  ،2۵  /1۰ ۵۸4؛ 
 ،۱۸۹ ،۱۸۷ ،۱۸2 ،۱۸۱ ،۱۶۳ ،۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۵2

4۱۶ ،20۸ ،۱۹۸ ،۱۹۷
عبد الرحمان بن عویم: ۷/ ۳۸۵

عبــد الرحمــان بــن غنــم: ۸/ 2۷۶؛ 1۰/ ۵۱، 4۵۳، 
۵0۸

عبــد الرحمــان بــن قاســم بــن محّمــد بــن ابــی بکــر 
۳۵0 ،۱4۶ مدنــی: 1/  تیمــی 

عبد الرحمان بن قباث بن أشیم: 11/ 4۱
عبد الرحمان بن قطامی بصری: 5/ ۳۵۹

عبــد الرحمــان بــن قیــس ضبــی زعفرانــی بصــری: 5/ 
۳۵۹

عبد الرحمان بن کثیر: ۷/ ۵۵۸
عبــد الرحمــان بن مالــک بن مغــول: 5/ ۳۵۹، 4۹۸، 

۵00
عبــد الرحمــان بــن محّمــد اســترآبادی ادریســی: ۲/ 

۱۸0
عبد الرحمان بن محّمد انباری: ۲/ ۵۱۵
عبد الرحمان بن محّمد بلخی: 5/ ۳۶0

ی: 
ّ
عبــد الرحمــان بــن محّمد بــن ابراهیم عتائقــی حل

2۷۵ /۴
َحَمــوی  بــن ســلیمان  بــن محّمــد  الرحمــان  عبــد 

۷0  /۶ ابــن  خــّراط:   = شــافعی 
عبــد الرحمــان بــن محّمــد بــن علویــه = ابوبکــر ابهری: 

۳۶0 /5
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عبــد الرحمــان بــن محّمد بن علی بســطامی حنفی: 
۹۸ /۶

عبــد الرحمــان بــن محّمــد بــن محّمــد بــن هندویــه: 
۳۶0 /5

عبد الرحمان بن محّمد حاطبی: ۹/ 4۷۷، 4۷۹
عبد الرحمان بن محّمد کرمانی: ۴/ ۵۶۸

عبد الرحمان بن محّمد: ۹/ ۳2۱، 4۷۷
عبد الرحمان بن مخلوف بن جماعه: ۲/ ۱۸0
عبد الرحمان بن ُمْدِلج: 1/ ۳04، ۳0۵، ۳۳۱

عبد الرحمان بن مرزوق طرسوسی: 5/ ۳۶0
ــن ملجــم: 1/  ــن ملجــم مــرادی = اب عبــد الرحمــان ب
۵۳۶، ۵۳۹، ۵4۳، ۵۵۱، ۵۵2؛ ۲/ ۱۶۵، 24۱؛ 
5/ 44۹، ۵۹۸؛ ۶/ 4۶۶؛ ۷/ ۱4۸؛ ۸/ ۵۵۶؛ 

۹/ ۶0۱؛ 11/ ۵۸
عبــد الرحمان بن مهــدی: 5/ 4۳۳؛ ۹/ ۱۶۱، 4۸۳، 

۵0۱
ــی:  ــارث ُخزاع ــن عبدالح ــع ب ــن ناف ــان ب ــد الرحم عب

2۱0  /۹
عبد الرحمان بن نعم / نعیم اعرجی: ۶/ ۳2۷

عبد الرحمان بن هبة اهلل یمانی: 5/ ۶2
عبد الرحمان بن وعله: ۷/ ۱4۳

عبــد الرحمــان بن یزید دمشــقی: 5/ ۱۸۸، ۳۶0؛ ۶/ 
4۳۳؛ ۷/ 4۳۶؛ ۸/ ۱۵۹، ۱۶0

عبد الرحمان بن یسار: ۸/ ۳۷4؛ ۹/ 2۵۸، 2۸۹
عبد الرحمان بن یْعَمر ِدیلی: 1/ ۱0۶، 2۷0، ۵۱۹

عبد الرحمان بن یوسف بن خراش: 5/ 400
عبد الرحمان جامی: 1/ ۳۳۶
عبد الرحمان چشتی: ۶/ ۹۶

عبد الرحمان دهلوی: 1/ 4۵4

عبد الرحمان سلمی: ۶/ ۱40، ۱۷4
عبد الرحمان شیخ زاده: 5/ ۱44، ۱4۹، ۱۶0، ۱۷۹

وری شافعی: ۶/ 42
ُ

عبد الرحمان َصّف
عبد الرحمان فزاری: 11/ ۱۱۷

خمی شافعی: 5/ ۶0
َ
عبد الرحمان ل

عبد الرحمان نیشابوری: 1/ 2۷۵
ــن احمــد = قاضــی َعُضــد الدیــن =  عبــد الرحمــن ب
ایجــی: 1/ ۵۵، 2۳۱، ۵2۶، ۵۳۱، ۵۸۳، ۵۸۷، 
۶0۹؛۲/ ۷۹، ۹۶، 4۷۵؛ 3/ 4۱، 4۳، ۱۵0، ۱۷2، 
 ،۱۹۸  ،۱۹۶  ،۶  /۷ ۵۷۷؛   ،۵۳0  ،2۸۳  ،24۶

222، 2۸۶، 2۹۵، ۳۳۶؛ ۹/ ۵۸۱
ــم =  ــو القاس ــز = اب ــن عبدالعزی ــد ب ــن محّم ــد اهلل ب عب
َبَغــوی: 1/ ۱۹۱، 44۳؛ 3/ ۵۵۹؛ 5/ ۱4۸؛ ۶/ 

۱۶۳  /۹ ۱4۵، ۳۳۵؛   /۷ ۵02؛ 
عبد الملک بن مروان: ۲/ ۱۸4، ۱۷۹، ۳2۱

َمة لیثی: ۹/ ۱۳4، ۱۳۷
َ
عبد بن ابی َسل

عبد بن أراکة ثقفی: 11/ ۵4
عبد بن جحش: ۷/ ۳۸2

کّشــی: 1/ ۳۷۷؛ 3/ 24۶، 242،  عبــد بــن حمیــد 
4۸۹؛ ۶/ ۱۳4، ۱44، ۱4۵، ۱۵۵، ۳4۵، ۳4۶، 
 /۷ 4۷۷؛   ،4۵4  ،4۵۳  ،۳۸4  ،۳۷2  ،۳4۹
 ،۳2۸  ،242  ،۱۱۳  ،۹2  /۸ ۱4۶؛   ،۱40  ،۱۳۸

۱2۵  /1۰ 4۳۳؛   ،422  ،۳۸0  ،۳۵0  ،۳40
عبد بن محّمد: ۲/ ۵2۳

عبد شمس: 3/ ۱۱۷؛ ۴/ ۳۳۱
عبــد  منــاف: ۲/ 2۳، ۳2۳؛ ۷/ 4۷۶، 4۸۷، ۵۱۶، 
۵۱۸، ۵۵4، ۵۵۵، ۵۶۱، ۵۸۱، ۵۸2؛ ۸/ 42۹، 
444؛ ۹/ ۱2۸، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۷4، ۱۷۵، ۳۵۹؛ 

۳۷۶ ،۳۷4 ،2۳۱ ،2۵ /1۰
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عبداألعلی بن عامر ثعلبی: 1/ ۳۱۳
عبداألعلی بن عدی نهروانی: 1/ 4۸۵

عبداألعلــی بــن مســافر ابــن ابــی مســاور: 5/ ۳۵۸؛ 
۱۷0 ،۱۶۹ ،۱۵۱  /1۰

عبدالباســط ابــن  شــیخ علــی فاخــوری: 5/ ۱۵۸، 
2۶۸

عبدالباقی افندی عمری: ۶/ 40، ۵00؛ ۷/ ۳۶۳
عبدالباقی بن احمد: 5/ ۳۵۸

عبدالباقی خّطاط صوفی تبریزی: ۴/ 2۷۷
عبدالباقــی فاروقــی عمــری: ۲/ ۶4، 24۳؛ 3/ ۵۳0؛ 

۵۶۸ /11
عبدالجّبار بن احمد: ۴/ 2۷4

عبدالجّبار بن حّجاج خراسانی: 1۰/ ۱۱۵، ۱۱۶
عبدالجّبار بن حسین: ۴/ 2۷4

عبدالجّبار بن عبداهلل ُمقری رازی: ۴/ 2۷4
عبدالجّبار بن علی طوسی: ۴/ 2۷4

عبدالجّبار بن فضل اهلل: ۴/ 2۷4
عبدالجّبار بن محّمد خوارزمی: 1/ 40۹
عبدالجّبار بن محّمد طوسی: ۴/ 2۷4

عبدالجّبار بن منصور: ۴/ 2۷4
عبدالجلیل مدنی: ۷/ ۳۶0

طرحــان  بــن  شــبل  بــن  بــدران  بــن  عبدالحافــظ 
4۶۶  /1 َمْقِدســی: 

ــی نجفــی: 1/ 42۸؛ ۴/ 
ّ
عبدالحســین بــن قاســم حل

2۹2 ،2۶۸
 عبدالحسین حسینی آل کمونة بروجردی: ۴/ 2۸۱

۳۷۷؛   /۹ ۳۳۷؛   /۶ شــرف الدین:  عبدالحســین 
2۱۹  /11

عبدالحسین صادق عاملی: ۸/ ۵۵

بــن ســیف الدین دهلــوی بخــاری: 1/  عبدالحــّق 
244، 2۵۳، ۵0۶، ۵۸4، ۵۸۷، ۶0۳؛ ۶/ 42، 

۱0۵
عبدالحّق بن عبد الرحمان اندلسی: 5/ ۱42

عبدالحــق بــن محّمــد صقلی/صقیلی مالکــی: 5/ 
۱۹۱ ،۱۶۱

عبدالحکم: 1۰/ ۱۱۷
عبدالحلیم منزالوی: 5/ ۶۱

عبدالحمید افندی طرابلسی: 11/ 2۶۸
عبدالحمید بک عبادی: ۸/ ۵۵۵، ۵۸0

عبدالحمید بن صالح: ۹/ ۱۶۳
عبدالحمید بن عبد الرحمان: ۸/ ۵۳4

عبدالحمیــد بــن محمــود = آلوســی بغــدادی: 1/ 2۶، 
۳۹

عبدالحمید بن ُمنذر بن جارود عبدی: 1/ ۱۳۳
عبدالحمید بن میکائیل: ۴/ ۵۶۸

عبدالحمید جودت الّسّحار: ۸/ 4۵۷
عبدالحمیــد معتزلــی مدائنــی = ابــو حامــد = ابن ابی 
 ،2۷۵  ،2۷۳  ،2۷0  ،2۶۷  ،2۱۶  /۴  الحدیــد: 
 ،2۹۹  ،2۸۷،2۹۶  ،2۸۵  ،2۷۹  ،2۷۷  ،2۷۶
 ،2۷۷  ،24۱  ،۹2  ،۳0  /5 4۶۱؛   ،4۵۶  ،۳0۷
2۸۸، 2۹0، 4۷۸، 4۵۳، ۶۷0؛ ۸/ 2۱۷، ۳۶۵، 
 ،42۵ ،4۱۳ ،404 ،40۳ ،402 ،40۱ ،۳۸۱ ،۳۶۷
 ،4۵۹  ،444  ،442  ،4۳۱  ،4۳0  ،42۸  ،42۶
 ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۱  /۶ 4۶۳، 4۶4، 4۶۸، 4۷4؛ 
 ،204 ،202 ،۱۹۳ ،۱۸2 ،۱۷۶ ،۱۷4 ،۱۷0 ،۱۵۷
 ،2۸۹ ،2۵۸ ،2۵۱ ،2۳۶ ،2۳۱ ،2۱۳ ،2۱2 ،20۵
 ،4۶۵ ،4۵۹ ،442 ،4۳۷ ،4۱0 ،40۱ ،۳۱4 ،2۹۱
۵0۳، ۵0۹، ۵۱۸؛ ۷/ ۱0۳، ۱0۷، ۱۱0، ۱۱2، ۱۳2، 
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 ،4۸0  ،4۷۸  ،4۷۶  ،۳۹۹  ،2۷۵  ،2۶۹  ،۱۶۶
۵۶۵ ،۵44 ،۵42 ،۵۳۵ ،4۸۸ ،4۸2

 عبدالحی حسینی: 11/ 2۶۹
عبدالحــی حنبلــی = ابــو الفــالح: 1/ 2۳۵، 2۳۸، 

4۱0  ،24۷  ،24۶  ،24۳  ،242  ،240
ــوری: ۲/ ۹0، 

ُ
ــن عبدالســالم = َصّف عبدالرحمــان ب

 /۷ ۵۵۹؛  4۷۸؛۴/   ،4۷۵  ،4۶۸  ،4۵۳  ،۹۹
 ،۳۶۶  ،۳۵۸  ،۳۵۵  ،۳۵2  ،۳4۱  ،۳۱۵  ،۳0۸

۱۸۶ ،۱۸۵  /11 ۳۸۹؛   /۹ 4۱2، 440، ۵۵۶؛ 
عبدالرحمــن بــن ابی بکر = ســیوطی = جــالل الدین: 
 ،۹۹ ،۹۷ ،۹۳ ،۹2 ،۸۸ ،۸۳ ،۷2 ،4۵ ،۳2 /۲
 ،404 ،۳۱0 ،2۹۳ ،۱۸0 ،۱۶۷ ،۱0۹ ،۱04 ،۱0۳ ،۱0۱
 ،4۶۹  ،4۶۶  ،4۶۵  ،4۶4  ،4۶۳  ،42۶  ،424
 /3 ۵4۳؛   ،4۹۳  ،4۸۷  ،4۸2  ،4۷۶  ،4۷۳
 ،4۵۷  ،۱2۹  ،۷۵  /۴ 24۶؛   ،2۱4  ،۱۹۹  ،۱۷۹
4۶0، ۵۶۵، ۵۷۶؛ 5/ ۱44؛ ۸/ ۷۸، ۸۱، ۸2، 
 ،۱۹۶  ،۱۵۸  ،۱4۹  ،۱44  ،۱4۱  ،۱۳۹  ،۱۳۶  ،۹۵
 ،۳۷۸ ،۳4۷ ،۳۳۸ ،2۷۸ ،2۵2 ،244 ،222
 ،4۸ ،44  /۹ ۳۸۳، ۳۸۷، ۳۹0، 404، 42۳؛ 
 ،۳۸۹ ،۳۷۳ ،2۸0 ،2۶۷ ،24۵ ،22۶ ،۵۱ ،۵0
 ،4۸۸ ،4۸4 ،4۷4 ،4۷۳ ،4۷2 ،4۶4 ،4۵۵
4۸۹، ۵۳2، ۵۳4، ۵۵۱، ۵۵۷، ۵۷۶، ۵۹۷؛ 
 ،۱۳۹  ،۱۳۷  ،۱24  ،۱22  ،۸۷  ،4۳  ،2۵  /1۰
 ،۳0۹ ،2۹۷ ،2۶۳ ،22۳ ،222 ،2۱۸ ،2۱۵ ،۱۷4
۳4۵، 40۶، 4۱0؛ 11/ ۹، ۱24، ۱2۵، ۱40، ۱۵۳، 

2۹۱ ،2۸۵ ،2۸4 ،2۷۱ ،۱۸4 ،۱۵۸
عبدالرحمــن بــن محّمــد = ابــن خلــدون: 1/ ۳۵، 
2۳۵؛ 3/ 4۶۱، 4۷۶؛ ۶/ 44۷؛ ۷/ ۳۹2؛ ۸/ 
۱42؛ ۹/ ۶۷، ۶۸، ۹۵، ۱00، ۱۵۷، 222، 2۵۶، 

۳۸۹ ،۳2۵ ،2۹۷ ،2۸0 ،2۷۵ ،2۶۷ ،2۶۵
ابــی  ابــن  ادریــس =  بــن  بــن محمــد  عبدالرحمــن 
 ،2۶۷  ،۱۹۳  ،۱۸۳  ،۱۸۱  ،۱۷۹  ،۹۸  /1 حاتــم: 
۳۶۹، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸0، ۳۸۱، ۳۸۵؛ ۲/ ۸۸، 
 /3 4۶۶؛   ،4۶4  ،4۶۳  ،42۷  ،424  ،۹۹  ،۹۶
424؛ ۶/ ۱۳4، ۱۳۶، 2۷4، ۳۷2، 4۵4، ۵02، 
۵0۸؛ ۷/ ۱40، ۱۷2؛ ۸/ ۹2، ۱44، ۱۵۸، ۳40، 
 ،4۶2  ،4۵2  ،424  ،4۱۵  ،4۸  ،4۷  /۹ ۳۸0؛ 
 ،4۹۸ ،4۹۶ ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۷4 ،4۶۸ ،4۶۵
 ،۵4۹ ،۵4۳ ،۵۳4 ،۵2۶ ،۵20 ،۵۱۵ ،۵۱2 ،۵0۱
۵۷0؛ 1۰/ ۱۱۶، ۱22، ۱4۷، ۵۷۹؛ 11/ ۱۳۶، ۱۳۷

عبدالّرحیم بن حبیب فاریابی: 5/ ۳۶0
عبدالّرحیم بن زید بصری: 5/ ۳۶0

 عبدالّرحیــم بــن عبــد الرحمــان عّباســی: 3/ 20۹، 
۵۶4؛ ۴/ ۱۷۶، ۱۸0؛ ۲/ ۱۱2، 2۸4، 2۸۶، 2۹۱، 

2۹۳
عبدالّرحیم بن عبدالکریم: 1/ ۵۸۵

عبدالّرحیــم بــن علــی بیســاقی مصــری: ۴/ 4۸۱، 
۶0  /5 ۵۸۸؛ 

عبدالّرحیم بن منیب بغدادی: 5/ ۳۶۱
عبدالّرحیم بن هارون واسطی: 5/ ۳۶۱

عبدالّرحیم بن واقد واقدی خراسانی: 1۰/ ۱۶2
عبدالّرحیم خیاط معتزلی: 3/ ۱4۱

عبدالّرحیم قاضی ابن  بارزی شافعی: 5/ ۱۱۳
َرْســَعنی   = بکــر  ابــی  بــن  عبــداهلل  بــن  عبدالــّرّزاق 
۳۹۳  ،۳۸۵  ،۳۷۹  ،۳۷4  ،22۳  /1 حنبلــی: 
عبدالــّرّزاق بــن عمــر بــن ابراهیــم طهرانــی = ابــو یعلــی: 

2۸۳ ،2۸2 /1
عبدالّرّزاق بن منصور بندار: 5/ 4۶۱
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عبدالــّرّزاق بــن هّمــام = صنعانــی ِحمَیــری = ابوبکــر: 
4۹/1، ۵۸، ۱۶۳، ۳0۵، ۳0۹، ۵۳0، ۵۳۹؛ ۲/ 
۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۷0، 4۸۱؛ ۱4۶/3، ۱۵۶، 24۱، 
 ،۵2۳  ،4۸۹  ،۳۵4  ،۳2۷  ،2۷۸  ،2۵۱  ،24۶
۵24؛ 5/ ۱4۸؛ ۶/ ۹0، ۱۳4، ۱۳۷، ۱40، ۱۵۸، 
 ،2۵0 ،2۳۷ ،۱۹۳ ،۱۸۱ ،۱۷4 ،۱۷۳ ،۱۶۹ ،۱۶۸
 ،4۵۵  ،4۵4  ،442  ،۳۸۸  ،۳4۶  ،۳0۶  ،۳0۵
4۷۱؛ 24/۷، 2۶، ۱۳۸، ۱4۶، ۱۶۹، 2۶۷، 2۶۸؛ 
 ،۳۱0 ،2۹0 ،2۸2 ،2۸۱ ،2۷۷ ،2۶0 ،244  /۸
۳۳۶، ۳۵4، 422؛ ۹/ 22، 4۵، 4۷، 4۹؛ 1۰/ 

۳2۶ ،۳2۵ ،۳۱۳ ،22۱ ،220 ،2۱۶ ،۶0
 عبدالّرّزاق حسینی واسطی: 11/ 2۶۶

 عبدالّرزاق مقّرم: 3/ ۱۱۹
عبدالّرضا بن محّمد اوالی بحرانی: ۲/ ۵4۸

 ،4۸۳ ،2۹4 ،۱2  /11 کاظمــی:  مقــرئ  عبدالّرضــا 
۵۱۳

عبدالــّرؤوف بــن تاج العارفیــن بــن علــی = ُمنــاوی 
شــافعی: 1/ ۳۷، 24۹، 2۷۳، 4۱۱، 4۶۹، ۵04؛ 
۲/ 4۶۹؛ 3/ ۳۸، ۱۸۷، 20۱، 2۶2، 4۳۷؛ 5/ 
۷0، ۱04، ۱44، ۱۵۱، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۷۶؛ ۶/ ۱0۳، 
 ،2۳0  /۷ ۵۱4؛   ،۵04  ،4۶۱  ،420  ،۱4۸  ،۱۱۵
 ،4۳۱  /۹ ۳۹0؛   ،۸2  /۸ ۳۳۹؛   ،24۶  ،2۳۷
 ،2۳۶  /11 422؛   ،2۱۸  ،۶۵  ،4۵  /1۰ 4۵۵؛ 

2۸۳  ،2۸0  ،2۷۸
عبدالّســالم بــن َحــْرب َنْهــدی = ابوبکــر کوفــی مالئی: 

۱۸۸ /1
عبدالّسالم بن حسن بصری لغوی: ۴/ ۵2

عبدالّسالم بن حسین مأمونی: ۴/ ۹0
عبدالّسالم بن صالح: 3/ 2۶۸

عبدالّسالم بن عبدالملک بن حبیب بّزاز: 1/ ۸۷
عبدالّسالم بن محّمد حّر: 11/ 4۹۳

عبدالّسالم بن محّمد حّرانی: ۷/ 42۳
عبدالّسالم بن محّمد قزوینی: 3/ 24۳

عبدالّسید بن محّمد = ابن صّباغ شافعی: 5/ ۱20
عبدالّصمد بن بابک = ابو القاسم: ۴/ ۸2

عبدالّصمــد بــن محّمــد بــن ابی الفضل = ابو القاســم 
= انصاری َحَرستانی / خزستانی: 1/ ۳02، 4۶۵

عبدالّصمد کاتب: ۴/ ۵۸۸
عبدالّظاهر ابو سمح: 3/ 4۹۵، 4۹۶

عبدالعزیز بن ابان: 5/ ۳۶۱
عبدالعزیز بن ابی  حاِزم: ۶/ 4۹۷

عبدالعزیز بن ابی زواد: 5/ ۳۶۱، 44۵
َمه: 11/ ۱۹2

َ
عبدالعزیز بن ابی   َسل

عبدالعزیز بن اخضر: 3/ 20۵
عبدالعزیز بن بّراج طرابلسی: ۴/ ۳۸۸

عبدالعزیز بن جعفر حنبلی: 11/ 24۱
عبدالعزیز بن جماعه: ۴/ ۵۳۸

عبدالعزیــز بــن حــارث = ابو الحســن تمیمی حنبلی: 
۳۶۱ ،2۹۵ /5

ــاب اغلبــی ســعدی  عبدالعزیــز بــن حســین بــن حّب
صقلــی = ابــو المعالــی = قاضــی جلیــس: ۲/ ۹۶؛ 

3/ 24۵، ۶0۸، ۶0۹؛ ۴/ ۵4۶
عبدالعزیز بن خالد: 5/ ۳۶۱

عبدالعزیز بن دنف حنبلی بغدادی: ۶/ 4۸2
ــی 

ّ
عبدالعزیــز بــن ســرایا بــن علــی بــن ابــی القاســم حل

طائــی سنبســی: ۶/ ۶۵
عبدالعزیز بن عبد الرحمان بالسی: 5/ ۳۶۱

عبدالعزیز بن عبدالّسالم سلمی شافعی: ۶/ ۹۵
عبدالعزیز بن عبدالّصمد: ۷/ 4۹۸
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عبدالعزیز بن عمرو خراسانی: 5/ 44۵
عبدالعزیز بن محّمد = دراوردی: ۸/ ۳0۵؛ 1۰/ ۷۱

عبدالعزیز بن محّمد بن حســن حســینی = َســِریجی 

اوالی:  ۶/ ۵، ۱۳، ۳۷، ۵۹

عبدالعزیز بن محّمد دراوردی: ۸/ 4۷، 4۸

عبدالعزیز بن مروان: ۸/ 402

عبدالعزیز بن ولی اهلل دهلوی: ۶/ 40، ۱0۸

عبدالعزیــز بــن یحیــی = جلــودی َازدی بصــری: ۲/ 

۱۱۶ 244، 22۶، 22۹؛ ۷/  ۱۱۹؛ ۴/  ۵۱، ۳۶۱؛3/ 

عبدالعزیــز بــن یحیــی مدنــی: 5/ ۳۶2؛ 11/ ۱۳۵، 

۱۳۶

عبدالعزیز بن یوسف: ۴/ ۸2، ۱۵۱؛ 5/ 2۹4

عبدالعزیز شطرنجی نوحه خوان: ۴/ ۵۵

 عبدالعزیز طباطبایی: 1/ ۱۸؛ ۹/ 4۷0

عبدالعزیز کتانی: ۷/ ۱2۶

عبدالعزیز َمْقِدسی: 5/ ۵۵، 2۱۳

 عبدالعظیم بن سید عّباس استرآبادی: 11/ ۳۸۱

 ،۶۵۹  /1 ُمنــذری:   = عبدالقــوی  بــن  عبدالعظیــم 

۶۶0، ۶۶۱؛ ۲/ ۱۸۹، 2۶۶، 2۷0، ۳۹۳؛5/ ۱42؛ 

 ،۱24  /۸ 42۶؛   ،42۵  ،424  ،42۳  ،2۵۹  /۶
۱0۵  /11 ۱۱۳؛   /۹ 240، 24۱، 242، 24۳، ۳2۷؛ 

عبدالعظیــم بــن عبــداهلل علــوی حســنی: ۴/ ۷۸، 
۵۶۵  /۷ ۱02؛ 

عبدالعلــی بــن ناصــر بــن رحمــت اهلل حویــزی: 11/ 
۳۸0

 عبدالغّفار اخرس: 11/ 2۶۸
عبدالغّفار بن قاسم: ۲/ 42۱، 424

عبدالغّفار فارسی: ۴/ 4۵۷

عبدالغفــور بــن ســعید = ابــو الصبــاح واســطی: 5/ 
۳۶2

عبدالغنــی افنــدی غنیمــی = ســلیم محّمــد افنــدی 
)قــّرة األعیــان(: ۶/ ۱۱0

عبدالغنی بن احمد: ۲/ ۳۳۷، ۳۵۹
عبدالغنــی بــن اســماعیل بــن عبدالغنــی حنفــی 

۷2  /۶ دمشــقی:  نابلســی 
عبدالغنــی بــن ســعید ثقفــی: 3/ 2۹۳؛ 5/ 4۷۹؛ 

۳۹۳  ،۳۹2  /۷
عبدالغنی عاملی: ۲/ ۳4۳

عبدالغنــی َمْقِدســی حنبلــی: 5/ 4۷، ۱۳۹، 22۱؛ 
4۸2  /۶

عبدالفّتــاح عبدالمقصود مصــری: 1/ 2۶۹؛ 3/ ۵۱، 
۱۶0، ۱۷۸؛ ۷/ ۱0۸

کهی مّکی: 1/ 24۵ عبدالقادر بن احمد فا
عبدالقادر بن بدران: ۹/ ۱۶۳

َعیــَدروس   = عبــداهلل  بــن  شــیخ  بــن  عبدالقــادر 
 ،24۵  ،244  ،24۳  ،242  /1 یمنــی:  حســینی 
24۷، 2۵0، 4۱2؛ ۶/ ۱0۳، ۱0۵، ۵04، ۵۱۵؛ 11/ 

2۹0  ،2۸۷
عبدالقادر بن عبدالعزیز حنفی: 5/ ۱۱4

عبدالقادر بن محّمد سعید کردستانی: 3/ 24۷
عبدالقادر بن محّمد طبری مّکی شافعی: ۶/ ۷2

عبدالقادر بن محّمد: 1۰/ 22۳
عبدالقادر حسینی  ازهری طرابلسی: ۶/ ۷4

عبدالقادر شاذلی: 11/ 2۸4
 ،2۶۳  ،2۶2  ،2۶0  ،2۵۹  /11 قــادری:  عبدالقــادر 

2۶۶  ،2۶۵  ،2۶4
عبدالقادر گیالنی: 1/ ۶۶۱
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عبدالقادر مصری: ۴/ ۵۶۵
عبدالقاسم بن عبدالّصمد انصاری: 1/ 40۹

عبدالقاهر بن طاهر بغدادی: 3/ ۱4۳
عبدالقاهر جرجانی: ۴/ ۷4

عبدالقــّدوس = ابــو ســعید دمشــقی: ۸/ 4۳، 44، 
4۵

عبدالقــّدوس بــن حبیــب = ابــو ســعید شــامی: 5/ 
۳۶2

عبدالقّدوس بن عبدالقاهر = ابو شهاب: 5/ ۳۶2
عبدالقّدوس شامی: 1۰/ ۱۳۹

عبدالکریم بن ابی  العوجاء: 5/ 444
عبدالکریــم بــن روح َبــّزار امــوی بصــری: 5/ ۵04؛ ۹/ 

۵۷0 ،۵۶۹
عبدالکریــم بــن عبدالّصمد انصــاری = ابو الفضائل: 

۸4 /1
عبدالکریــم بــن عبدالکریــم = ابــو الفضــل ُخزاعــی 

۳۶2  /5 جرجانــی: 
عبدالکریم بن عبداهلل حنبلی: 5/ ۱۳۹

عبدالکریم بن عطاءاهلل مالکی: 5/ ۱۶۳
عبدالکریــم بــن محّمــد = َســْمعانی شــافعی = ابــو 
سعد: 1/ ۱۱۸، 2۱۵، 4۶۱؛3/ 244، ۵۶2، ۵۶4، 

۵۷4؛ ۶/ ۹4
عبدالکریم بن محّمد دیباجی = ســبط بشــر حافی: 

2۷2 /۴
عبدالکریم بن هوازن نیشابوری: 3/ 24۳

عبدالکریم حضرمی: ۹/ 2۳۳
عبدالکریم موصلی: ۲/ ۱0۷

طیف بغدادی: ۶/ 44۳
ّ
عبدالل

عاملــی  جامــع  ابــی  بــن  علــی  بــن  طیــف 
ّ
عبدالل

4۵۷  ،۳۸۱  /11 ۵۱۹؛   /3 حویــزی: 
یطی:  طیــف بــن محّمــد بن علی بن حمــزة ُقّبَ

ّ
عبدالل

۳۵۱ ،۶۱ /1
طیف حمزه: ۴/ 4۸4

ّ
عبدالل

عبداهلل )فرزند پیامبراکرم؟ص؟(: ۲/ ۱۹0
عبداهلل = مامقانی: ۲/ ۳42؛ 3/ ۱۱۶؛ ۴/ ۱2۹

عبداهلل ارجستانی: ۲/ ۵2۳
عبداهلل َازدی = ابو کنود: ۸/ ۱۸2

عبداهلل اسلمی: ۹/ ۵۶2
عبــداهلل اصــم عامــری / عبــداهلل بــن اصــم: ۹/ 2۶2، 

2۶۵
عبداهلل بحرانی: ۴/ 2۸0

عبداهلل بن   سعد: 11/ 4۵
عبداهلل بن اباض: ۲/ ۳۵0، ۳۵۵، ۳4۹
عبداهلل بن ابراهیم = ابن اکفانی: 5/ ۱0۷

عبــداهلل بــن ابراهیم بــن ابی عمرو غفــاری: 5/ ۳۶۳، 
4۶۵، ۵0۷؛ ۷/ ۱24، ۱2۵

عبــداهلل بــن ابراهیــم بــن عبــداهلل َخْبــری: ۲/ ۵۱۵؛ ۴/ 
2۹2

عبداهلل بن ابراهیم بن ُقَتیبه: 1/ ۳۱۸؛ 5/ 400
عبداهلل بن ابراهیم دمشقی: 5/ 4۶0
عبداهلل بن ابراهیم مدنی: 5/ ۳۶۳

عبداهلل بن ابی الوفاء محّمد باذرائی: 1/ ۸4
عبداهلل بن ابی امّیة بن مغیره: ۸/ 2۵

عبــداهلل بــن ابــی َاوفــی = علقمــة اســلمی: 1/ ۱۱2؛ 3/ 
۱۷۷؛ 5/ 4۸2

ــه: ۶/ ۳۹۱؛ ۷/  ــن ابــی ُقحاَف ــن ابــی بکــر ب عبــداهلل ب
44۶؛ 1۰/ ۶۱

عبداهلل بن ابی بن سلول: 3/ 2۵2
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عبداهلل بن ابی جعفر رازی: 5/ ۳۶۳
عبداهلل بن ابی ربیعة مخزومی: ۹/ 202؛ 1۰/ ۵0

عبداهلل بن ابی سبرة جعفی: ۹/ 22۹
لب  عبــداهلل بــن ابی ســفیان بــن حارث بــن عبدالُمّطَ
هاشــمی: ۲/ ۷، ۱۹۶، 2۹۵؛3/ ۳۵0؛ ۸/ 44۳؛ 

۹/ ۳۳۸؛ 1۰/ 2۹
عبداهلل بن ابی سلمان: ۲/ ۷۳

عبداهلل بن ابی شیص: ۲/ ۵۵۵
عبداهلل بن ابی عبداالسد مخزومی: 1/ ۱0۶

عبداهلل بن ابی عقیل ثقفی: 11/ ۷۱
عبداهلل بن ابی عمر: 1۰/ ۵۷

عبداهلل بن ابی مّره/ ابو میسرۀ عبدری: ۹/ ۳۱۱
عبــداهلل بــن ابــی َنجیــح یســار ثقفــی = ابــو یســار مّکی: 

۱4۶ ،۱4۳ /1
عبداهلل بن ابی هذیل: ۶/ 2۷۳؛ ۸/ ۵۷۵؛ ۹/ 44

عبداهلل بن اجاره: ۲/ 4۸۷
عبداهلل بن احمد = خازن اصفهانی: ۴/ ۸0، ۸۷

ــن احمــد = عبــدان اهــوازی جوالیقــی: 1/  عبــداهلل ب
۵4۳ ۳۷۵، 4۷۱؛ ۹/  44۳؛ 5/ 

ابــن  خّشــاب: ۴/  بغــدادی =  بــن احمــد  عبــداهلل 
۱20  ،۱۱۹  ،۱۱۸  /۷ 2۸۸؛   ،2۸۷  ،۱4۷

عبداهلل بن احمد بن جعفر َشیبانی: 1/ 40۵
عبداهلل بن احمد بن حسین شاماتی: ۲/ ۵۱۵

ــان  ــد الرحم ــو عب ــل = اب ــن حنب ــد ب ــن احم ــداهلل ب عب
 ،2۱2 ،۱۷۹ ،۱۷۳ ،۹۷ ،۸۹ ،۷۷  /1 َشــیبانی: 
 /۴ ۵۱۱؛   ،۳۱4  ،۳۱۳  ،۳۱2  ،۳0۷  ،۳0۱  ،۱۸۶
440، 4۵۹؛ 5/ 22۵، 22۶، 400، 4۳2؛ ۶/ ۵0۵؛ 
۷/ 40۸، 44۹، 4۵۹؛ ۸/ ۱۱۹؛ ۹/ ۳0۳، 4۱4، 

4۷۱، ۵۱2، ۵۳4؛ 1۰/ 20۶؛ 11/ ۱2۵، 2۱۶

عبداهلل بن احمد بن سواده: 5/ ۳۹۵
عبداهلل بن احمد بن طباطبا مصری: 5/ ۳02

کهــی مّکــی: 5/  عبــداهلل بــن احمــد بــن عبــداهلل = فا
۱۹۸، 20۹، 2۳۹، 240، 244؛ ۷/ ۱۳۳

ف: 11/ ۱۵۹
َ
عبداهلل بن احمد بن عثمان بن َخل

عبــداهلل بــن احمــد بــن قدامــة َمْقِدســی حنبلــی: 5/ 
۱۶۳

ــی:  ــه َهْمدان ــن روزب ــد ب ــن محّم ــن احمــد ب عبــداهلل ب
۵2  /۴

ایجــی  حســینی  محّمــد  بــن  احمــد  بــن  عبــداهلل 
240  /1 شــافعی: 

عبــداهلل بــن احمــد بن محمــود = َنَســفی = ابوالبرکات 
حافــظ الدیــن: 1/ ۵۷۳، ۶04؛۲/ ۹0، ۹۸، 4۶۵؛ 
 /۷ 2۶2؛   ،2۵۳  ،24۵  ،24۱  ،۱۸۶  ،۱۷۱  /3
 ،42۳ ،۳۸۱ ،۱۱4 ،۱۱۳ ۳4۹، ۳۵۱، 4۷0؛ ۸/ 

4۳۳
عبداهلل بن احمد ثقفی مزکی: 5/ ۳۸۹

عبداهلل بن ادریس: 5/ 4۳4؛ ۸/ ۵۸
عبداهلل بن ارقط: ۷/ ۳۸۳

عبداهلل بن ارقم: ۸/ 42۶، 42۷، ۵۳۳
عبداهلل بن اُسامۀ کلبی: 5/ 400

عبداهلل بن اسحاق َبَغوی: 1/ ۳۹۶
عبــداهلل بــن اســحاق بــن ابراهیــم عــدل: ۹/ 4۷۷، 

4۷۹
عبداهلل بن اسحاق هاشمی: ۲/ ۳۶2، ۳۷2

عبداهلل بن اسعد بن زراره: 1/ ۵۵، ۱۳4
عبــداهلل بــن اســعد بــن علــی = یافعــی شــافعی یمنــی 
 ،4۱۶  ،۵۵  /3 ۵۶۳؛   ،۷۹ 2۳۱؛۲/   /1 مّکــی: 
 ،۱2۸  ،۵۷  ،۵0  /۴ ۵۹۶؛   ،۵۶4  ،۵۶2  ،44۱
 ،۱0۱ ،44 ،4۳ ،42 ۱4۵، ۱4۶، ۱۸0، 2۶۹؛ 5/ 
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۳0۶، ۶04؛ ۷/ ۳۱۵، ۳۳۶، ۳4۱، ۳44، ۳4۶، 
40۷؛ ۹/ 2۵، 2۷، ۷۷، ۱۶4؛ 1۰/ ۹2؛ 11/ ۱۹۱، 
 ،2۷۶ ،2۵۹ ،24۸ ،22۷ ،224 ،2۱۵ ،2۱2 ،2۱0

2۷۷
عبداهلل بن اسماعیل: ۷/ ۱2۶

عبداهلل بن المؤید باهلل: ۴/ 2۷۷
عبداهلل بن انیس سلمی: ۷/ ۳0۶، ۳0۸، ۳۸۱

عبداهلل بن اّیوب بن ابی عالج: 5/ ۳۶۳
عبــداهلل بــن ُبَدیــل بــن َوْرقــاء ُخزاعــی: 1/ ۱0۶، ۳۳0، 
 ،۹۵  /1۰ ۵۶2؛   ،۳۳4  ،۳۱۶  ،2۹۳  /۹ ۳۳۱؛ 
24۹، 44۳، ۵۱0، ۵۷0؛ ۷/ 44۶؛ ۲/ ۱22، ۱24، 

۵۵4 ،۵۵۳ ،۵۵2 ،۵۵۱
۳4۹، ۳۷۱؛ 1۰/  ۱۵۹؛ 3/  ُبَریــده: 1/  بــن  عبــداهلل 

2۷۷
عبداهلل بن ُبْسر ماِزنی: 1/ 2۷0، ۵۱۹؛ 11/ ۱4۳

عبداهلل بن بشران: 3/ ۵۳4، ۵۳۷
عبداهلل بن َبشیر ماِزنی: 1/ ۱0۶

عبداهلل بن بّکار ُمقری: 11/ ۱۳۸
عبداهلل بن ثابت انصاری: 1/ ۱0۷، 2۹4، ۳2۱

عبداهلل بن ثعلبه: ۹/ ۱4۵
عبــداهلل بــن ثــوب یمنی = ابو مســلم خوالنــی: ۶/؛ ۹/ 
2۵4؛ 11/ ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸0، 

۱۸۹
عبداهلل بن جابر طرسوسی َبّزار: 5/ 4۷4

عبداهلل بن جبیر بن نعمان: ۷/ ۳۸0
عبــداهلل بــن جحــش: 5/ 242؛ ۷/ ۳۸2، 44۷؛ ۸/ 

۱4۱
عبداهلل بن جذعان تیمی: ۲/ ۱۹4؛ ۸/ ۸۸

عبــداهلل بــن جعفــر بــن ابــی طالــب؟مهع؟: 1/ ۹، ۱0۷، 

۱۱۶، 2۷0، 2۸۸، ۳4۱، ۳4۳، ۵۱۹، ۶۱۹، ۶2۹؛ 
 ،2۱۶ ،2۱۵ ،۱۹۶ ،۱۹۱ ،۱4۶ ،۱4۵ ،۱44 ،۷ /۲
 ،404  ،2۹۷  ،۱۹۹  /۸ ۱۸۱؛   /۶ ۳0۳؛   ،2۸۹
 ،۳۶۸ ،2۶۵ ،۷ 42۳، 4۵۷، 4۶2، ۵۱۸؛ 1۰/ 

۱۱۷  /11 ۳۷0، ۳۷۱، ۳۷2، ۳۷4؛ 
عبداهلل بن جعفر بن حّیان اصفهانی: ۶/ ۹۱

عبداهلل بن جعفر بن فارس: ۴/ ۷4
عبــداهلل بــن جعفــر بــن محّمــد حســینی: ۴/ ۵۶۹، 

۵۷۳  ،۵۷۱
4۷۷؛ 3/  قمــی: 1/  ِحمَیــری  بــن جعفــر  عبــداهلل 

42۵  ،4۱۸
عبداهلل بن ُجناده: ۹/ ۱۷۹

عبداهلل بن حارث بن امّیة: 1۰/ 2۷۹؛ ۷/ 404
بــن  حــارث  بــن  نوفــل  بــن  حــارث  بــن  عبــداهلل 
لــب: ۲/ ۱۵۸، 42۱، 422؛ ۸/ 2۹۳،  عبدالُمّطَ

۱۶0  /۹ ۳02؛ 
عبــداهلل بــن حــارث صنعانــی: 5/ ۳۶۳؛ 11/ ۷4، 

۷۵
عبداهلل بن حامد فقیه واعظ: 3/ 20۱

عبداهلل بن حجل: 3/ 40، ۱۵۶، ۳4۸؛ ۷/ 2۶۱
عبداهلل بن حذافة: 3/ 2۵2

عبداهلل بن حرب: ۲/ 4۱
عبداهلل بن حسن بن احمد: ۹/ ۵۳۵
عبداهلل بن حسن بن حسن: ۷/ 2۷۹

عبداهلل بن حسن بن علی: ۲/ ۳0۶، ۳0۷
ــو شــعیب: ۷/ 4۵۱،  عبــداهلل بــن حســن حّرانــی = اب

4۵2
عبداهلل بن حسن دواری: 11/ ۳00

ــن  ــن اســماعیل ب ــن عبــداهلل ب ــن حســین ب عبــداهلل ب
جعفــر: ۲/ ۳۸۷
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عبداهلل بن حسین مؤّدب: 3/ ۵۱۶
عبــداهلل بــن حفــص = ابــو محّمــد وکیــل ســامری: 5/ 

4۵۸ ،۳۶۳
عبداهلل بن حکیم تمیمی: 3/ ۳۵4؛ ۹/ ۱۶۵

عبداهلل بن حکیم داهری بصری: 5/ ۳۶4
عبداهلل بن حکیم رندی اندلسی جوهری: 5/ ۱۹۵

عبداهلل بن حمزة حسنی زیدی: ۷/ ۵۷۶
عبداهلل بن َحْنَطب قرشی مخزومی: 1/ ۱0۷

عبــداهلل بــن حنظلــۀ غســیل المالئکــه: ۲/ ۱۵۸؛ 1۰/ 
۵۷، 2۸۹، ۳۹۳، ۳۹4؛ 11/ ۶۸

عبداهلل بن حنیف: 11/ 22۸
عبداهلل بن حواله: ۹/ 4۱۷، 42۶

ــة ســعدی تمیمــی: ۹/ ۱۹۶، 2۶2؛  ــن حوی عبــداهلل ب
۹۵ ،۹۱ ،۸۹ /11

عبــداهلل بــن خالــد بــن اســید: ۶/ ۳۹4؛ ۸/ 20۵، 
۱۷4  /۹ 42۷؛   ،42۶

عبداهلل بن َخّباب بن أرت: 3/ ۳4۹؛ ۸/ 4۷
عبداهلل بن خراش انصاری: ۹/ ۵۶2

عبــداهلل بــن خلــف ُخزاعــی = ابــو طلحــة الّطلحــات: 
۵۵۵ /۲

عبــداهلل بــن خلیفــة بوالنــی طائــی: ۹/ ۵۶2؛ 11/ ۵، 
۸۵ ،۸4

عبــداهلل بــن داوود بــن عامــر َهْمدانی خریبی/حریبی 
کوفــی: 1/ ۱۶۵؛ 3/ ۱4۶؛ 11/ 20۳

عبداهلل بن داوود واسطی تّمار: ۷/ ۱۵۶، ۱۵۷
عبداهلل بن ِدعبل: ۲/ ۵۸4

عبداهلل بن دینار: ۷/ 4۵۶، 4۵۷؛ ۹/ ۵۳۱
عبداهلل بن ذباب بن حارث مذحجی: ۹/ ۵۶2

عبداهلل بن ربیعه: 1/ ۱0۷

عبداهلل بن َرزین: ۲/ ۵۵۵
عبداهلل بن رقیم کنانی: 3/ ۳۱۱

عبــداهلل بــن رواحــة بــن امــرئ القیــس خزرجــی: ۲/ 
 ،۳۸۱  /۷ 242؛   /۶ ۵۵2؛   ،۱۱۱  ،4۱  ،2۸  ،2۵

۱۶۸  /11 ۳۷۹؛   ،۳۸۶
عبداهلل بن ِزْبِرقان کاتب = ابو ِزْبِرقان: ۲/ ۵۱۹

عبــداهلل بــن زبعــری ســهمی = ابــن  زبعــری: ۷/ ۹، 
۱۸  /۸ ۵۵۶؛   ،۵۵۵  ،۵۱۵  ،۵۱4

عبــداهلل بــن زبیــر بــن عــّوام: 1/ 42۳؛ ۲/ ۱۷۷، ۳۸۷؛ 
3/ 2۸۸، ۳۸2؛ ۴/ ۵۵0، ۵۵۱، ۵۵2؛ 5/ 224؛ 
2۷۳، 2۹۳، ۳0۸، ۳0۹، ۳۱0، ۳۱۱، ۳24؛   /۶
 ،۳۷۹  ،۳۳۷ ۳۱۸؛۸/   ،20۶  ،۱۸۱  ،۱۵0  /۷
 ،2۵۹  ،2۵0  ،2۱0  ،۱۳۹  /۹ 42۸؛   ،40۷  ،۳۹۹
 ،۳۶4  ،۳۳۱  ،۳۳0  ،۳2۹  ،۳۱۶  ،2۷۷  ،2۶۷
 ،۵۵۳ ،4۹۶ ،۳۸0 ،۳۷۶ ،۳۷4 ،۳۷2 ،۳۶۹
 ،2۷۳  ،۱04  ،۹2  ،۸4  ،۸2  ،4۱  ،۷  /1۰ ۵۶۶؛ 
 ،۳۶۸  ،۳۶۷  ،۳۶2  ،۳۱۹  ،۳00  ،2۹۸  ،2۹۷
 ،۳۷۷ ،۳۷۵ ،۳۷4 ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳۷۱ ،۳۷0
۳۹۵  ،۳۹۱  ،۳۹0  ،۳۸۹  ،۳۸۸  ،۳۸4  ،۳۸۳

عبداهلل بن زبیر حمیدی: ۸/ ۱۶۶
عبــداهلل بــن زمعــة بــن اســود قرشــی اســدی: ۸/ ۳۷0؛ 

۹/ ۱۶، ۱۷؛ 11/ 42
عبداهلل بن زیاد اسدی کوفی = ابو مریم: 1/ ۱۳4

عبــداهلل بــن زیــاد بــن ســلیمان بــن ســمعان = ابــو عبــد 
الرحمــان قرشــی قاضــی: 5/ ۳۶4

عبداهلل بن زیاد َمقُبری: 1/ ۱0۱
عبداهلل بن زید مناة خزرجی: ۷/ ۳۸۱

عبداهلل بن زید: 1۰/ ۵۷
عبداهلل بن ساعده: ۹/ ۳2۶
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عبداهلل بن سالم = ابو سالم: 1۰/ ۱42
عبداهلل بن سائب: ۸/ 2۵4

عبــداهلل بــن ســبا = ابــن  ســوداء: 3/ ۱4۷، ۱4۸، 400؛ 
۸/ ۵۳4، ۵۳۵، ۵۸0، ۵۸2؛ ۹/ ۳4۱، ۳4۳، 
 ،۳4۸  ،۳4۳  ،۳۵2  ،۳4۷  ،۳4۵ ،۳44

404
عبداهلل بن سراقه: ۷/ ۳۸2

عبــداهلل بــن ســعد = ابــن ابــی ســرح: ۲/ 202، 2۳۷؛ 
 /۹ ۳۹۹، 4۳۱، 4۳2، 4۳۳، 440، 4۶۶؛   /۸
 ،2۳۱  ،224  ،22۱  ،2۱۹  ،2۱2  ،۹4  ،۹۳  ،۳4
 ،۳4۳  ،۳02  ،2۸۹  ،2۸۸  ،2۸۳  ،2۸0  ،2۳۳
۱۱۹  ،۷۷  /11 42۶؛   ،۳۸  /1۰ 40۹؛   ،۳۵0  ،۳4۹
عبــداهلل بــن ســعد بــن معــاذ بــن ســعد بــن معــاذ بــن 
ابــی ســعد = ابــو ســعد انصــاری رّقــی: 5/ ۳۶4

عبداهلل بن سعد زهری بغدادی: ۲/ ۵۶۶
عبداهلل بن سعید اشقری: ۲/ ۵۶۷

کوفــی = ابــو ســعید اشــّج:  کنــدی  عبــداهلل بــن ســعید 
1/ ۱۵۸، ۳۱۱، ۳۵۱، ۳۵۳؛ 3/ 242؛ ۹/ ۵۳0

عبداهلل بن سفیان َازدی: ۶/ 42۹
عبداهلل بن سفیان: ۹/ 4۱۷

عبــداهلل بــن ســالم: ۶/ ۶2، ۳۵۵؛ ۲/ ۹۶؛ 3/ ۱۷۵، 
 /1۰ 4۸2؛   ،۳۶۶  ،۳۱۸  ،۱42  /۹ 244؛   ،24۳

۳2۵
َمة بن مالک بن حارث: 5/ ۱۱۶

َ
عبداهلل بن َسل

عبداهلل بن سلمه: 3/ 2۳4
عبداهلل بن ســلیمان بحرانی ســماهیجی: ۴/ 2۶۷، 

۳۸۶ ،2۸0 ،2۷2
عبداهلل بن سلیمان سجستانی: 5/ ۳۶4

عبداهلل بن َسُمَره: ۹/ ۵2۹
عبداهلل بن سنان: 1/ ۱02؛ ۸/ 4۱۸

عبداهلل بن سیدان سلمی: 1۰/ ۳0۶
عبداهلل بن شاه منصور قزوینی طوسی: 1/ 2۷۸

عبداهلل بن شبیل احمسی: ۲/ ۱2۱
عبداهلل بن شجرة سلمی: ۲/ ۱۳۸

یر: 1/ 4۸4؛ 5/ 4۹4، 4۹۵ عبداهلل بن ِشِخّ
عبداهلل بن شّداد کوفی: 3/ ۱4۶؛ ۹/ 2۶، ۳۹۱

عبداهلل بن شرحبیل: 1۰/ ۱۶0
عبداهلل بن شریک عامری کوفی: 1/ ۹2، ۹۶، ۱۳۵

عبــد  ابــو   = بصــری  عقیلــی  َشــقیق  بــن  عبــداهلل 
 ،42۱  ،4۱۷  /۹ 20۷؛   /۸ ۳۸2؛   /1 الرحمــان: 

۱۹4  /11 422؛ 
عبــداهلل بــن َشــوذب بلخی بصــری َمْقِدســی: 1/ ۱۵0، 

۶۵۱، ۶۵4؛ ۹/ ۵2۹
کوفــی: ۶/  عبــداهلل بــن صالــح بــن مســلم ِعجلــی 

۱۷0  /۹ 2۸2؛ 
عبــداهلل بــن صالــح مصــری: 5/ ۳۶4؛ ۸/ ۱۳۶؛ ۹/ 

۱۷0، 4۱4؛ 1۰/ 2۱۶
عبداهلل بن صامت: ۸/ 4۷۵

عبداهلل بن صفوان بن ُقدامه: ۷/ 44۶
عبــداهلل بــن َصْقــر بــن نصــر ُســّکری بغــدادی: 1/ ۸۹، 

۱۸۹
عبداهلل بن صوریا: 3/ 2۵۱

ک: ۲/ 2۷4، 2۷۵ عبداهلل بن ضّحا
عبداهلل بن طاهر: ۲/ ۵۱4، ۵20، ۵۳۳، ۵۶۱، ۵۷۳

عبداهلل بن طاووس: 1۰/ 2۱۶
عبداهلل بن طفیل بن ثور بکائی: ۹/ ۸4، ۵۶2

عبداهلل بن ظالم مازنی: 1۰/ ۱۸۱
عبداهلل بن عامر اسلمی: 5/ 4۸4

عبــداهلل بــن عامــر بــن کریز قرشــی عبشــمی: ۲/ 24۶، 
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 ،42۷  ،۳۳2  ،۳2۵  ،۳24  /۸ ۵۵۳؛   ،24۷
۱۱۹ ۹۵، 2۱2، ۳00؛ 11/  44۶، 4۶۶؛ ۹/ 

عبداهلل بن عامر دمشقی: ۹/ 4۱۳
عبداهلل بن عّباس بن ابی ربیعه: ۹/ ۱۵۳

لــب = ابــن  عّبــاس:  عبــداهلل بــن عّبــاس بــن عبدالُمّطَ
۱0۷، ۱۳2، 2۷0، ۳4۱، ۳4۳، 4۹۷، ۵۱۷؛   /1
۴/ 244؛ ۶/ ۷۹، 2۳۷، 2۶۳، ۳00، ۳0۸، ۳۱۹، 
 ،۱۸۱  ،۱۹  ،۱۸  /۸ 4۸۳؛   ،۳۵۱  ،۳40  ،۳2۶
2۵۸، 2۶0، ۳۳۵، ۳4۷، ۳4۸، 420؛ ۹/ ۵۷، 
۱2۷، ۱۳۱، ۱۵۳، 2۶۱، ۳۵۹، ۵۶2؛ 1۰/ 44، ۶۱، 
 ،۳۱۵ ،۳۱2 ،2۵2 ،20۷ ،۱۳۹ ،۱2۵ ،۱0۳ ،۶2
 ،۳۹0  ،۳۸۳  ،۳۸۱  ،۳۸0  ،۳2۵  ،۳۱۷  ،۳۱۶
442؛ 11/ ۳2، ۳۳، ۱04، ۱۳۹، ۱40، ۱4۶، 242

عبداهلل بن عبد الرحمان بن َعّوام: ۹/ ۳۱۱
عبداهلل بن عبد الرحمان کلبی اسامی: 5/ ۳۶4

عبداهلل بن عبدالحکم: 1۰/ ۳۱۵
تمیمــی  داِرمــی   = عبدالرحمــان  بــن  عبــداهلل 
ســمرقندی: 1/ ۵۵0، ۶۵۸، ۶۵۹؛ 5/ ۱40، ۵۱2؛ 
 ،2۳2  ،۱۸۱  ،۱۸0  ،۱۶۸  ،۱۶۷  ،۱۶2  ،۱۵۹  /۶
 ،۳۳۳  ،۳۱۷  ،2۹۶  ،2۹۵  ،2۷2  ،2۶۵  ،2۵۷
 ،4۳0  ،42۸  ،424  ،4۱۷  ،4۱۳  ،۳۸2  ،۳۷0
 ،44۱ ،4۳۹ ،4۳۷ ،4۳۶ ،4۳۵ ،4۳۳ ،4۳2
4۵۷، 4۷2، 4۸۸، ۵0۱، ۵۱0، ۵۱۳؛ ۷/ ۱4۶، 
۵۳۶  ،4۵۸  ،44۸  /۹ 2۷۹؛   ،2۷2  /۸ ۱۸۳؛ 

عبداهلل بن عبدالعزیز عمری: 5/ ۹۷، 4۳۸
عبداهلل بن عبدالمدان حارثی: 11/ ۳۸، 4۳، ۵۳

 ،۵۵۱ ،۵۵0 ،۵4۱ لــب: ۷/  بــن عبدالُمّطَ عبــداهلل 
۵۵2

عبداهلل بن عبدالملک فهری: ۷/ 4۵0، 4۵۱

عبداهلل بن  ُعَبید انصاری: 11/ ۱۷۱
عبداهلل بن ُعَبید ِحمَیری بصری: ۹/ 4۷۱

عبــداهلل بــن ُعَبیــداهلل انصــاری = ابــن ابــی ملیکــه: 
5/ ۹4، 202؛ ۶/ 2۳۷؛ ۷/ ۱4۵، ۳۱۸، ۳۱۹، 

۱4۵ ،2۷  /1۰ ۵0۱؛   /۹ ۳۳۳؛ 
عبداهلل بن ُعَبیداهلل بن اسحاق: ۷/ 4۶2

عبداهلل بن ُعتَبه: ۸/ 440؛ 1۰/ ۵۷
عبداهلل بن عتیق مّزاح مروعی: 11/ ۳0۱

عبداهلل بن عتیک انصاری: ۹/ ۵۵۹
عبداهلل بن عثمان بن خثیم: ۹/ ۵۵2

عبــداهلل بــن ُعــَدّی = ابــن ُعــَدّی: 1/ ۱۵0، ۱۵4، ۱۶4؛ 
۲/ ۸۸، ۹۳، ۱0۳، 2۶۷، 4۷2، ۵۵4؛ 3/ ۱۸۷، 
2۸۱؛ ۴/ ۳۸۱، 4۶۱؛ ۶/ ۱0۳، ۱0۶، ۱0۸، 4۵۳، 
4۵۶؛   ،44۹  ،42۱  ،40۹  ،۱۵4  ،۱۵2  /۷ 4۶0؛ 
۸/ ۶4، ۸۱، 2۵۳؛ ۹/ ۱۵۳، 4۵4، 4۶2، 4۷4، 
 ،۵۵0  ،۵۱۹  ،۵۱۵  ،4۹۸  ،4۹۷  ،4۹۵  ،4۸۸
۵۷0، ۵۷۱؛ 1۰/ 4۵، ۱۳۸، ۱40، ۱۵0، ۱۶2، ۱۸0، 

2۱۸؛ 11/ ۱۳۳، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱40
عبداهلل بن ُعروه: 1/ ۳۱۱

عبــداهلل بــن عکیــم = ابــو معبــد جهنــی: ۹/ ۷، 2۳0، 
2۶۱

عبداهلل بن عال: 1/ ۶۵، ۶2۱
عبــداهلل بــن عــالن بــن رزیــن ُخزاعــی واســطی: 5/ 

۳۶۵
عبداهلل بن علقمه: 1/ ۹۵، ۹۶

عبداهلل بن علی باهلی وّضاحی: 5/ ۳۶۵
عبداهلل بن علی بن بشر: 1/ 4۹2

عبداهلل بن علی بن عبداهلل بن حسین: 3/ 4۷۶
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عبــداهلل بــن علــی بــن عبــداهلل بــن عّبــاس: ۲/ 4۹4، 
4۹۵

عبــداهلل بــن علــی بــن محّمــد بــن بشــران: 1/ 20۵، 
۶۵۱  ،۳۹۵

عبداهلل بن علی بن مدینی: ۹/ ۵۳0
کیابکــی ابــن  عبــداهلل حســینی   عبــداهلل بــن علــی 

۳۸۹  ،2۷2  /۴ جرجانــی: 
 عبداهلل بن علی وزیر: 1/ ۵0۹

عبداهلل بن علیم ُجَهنی: ۸/ ۱44
عبداهلل بن عّمار برقی: ۴/ 20۹

عبــداهلل بــن عمــر = بیضــاوی شــافعی = ناصــر الدین: 
1/ ۳۸، 22۵، ۵۷2، ۵۷۵، ۶0۳، ۶04، ۶0۹؛ 3/ 
2۶2، 4۸۹؛۶/ ۳4۳، ۳4۹، ۳۷۸، 4۷۶، ۵0۳، 
۵۱۸؛ ۷/ 2۸۶، ۳۱۷، ۳4۸، ۵۱۸؛ ۸/ ۹2، ۹4، 

۳0۸، ۳42، 422، 4۳۳؛ ۹/ 4۶، 4۷، 4۸
عبداهلل بن عمر بن َحَمویه: 1/ ۹2

عبــداهلل بــن عمــر بــن خّطــاب = ابــن عمــر = ابــو عبــد 
 ،2۱4  ،2۱۱  ،۱۶۳  ،۱۶۱  /۶ ۱۱2؛   /1 الرحمــان: 
 ،2۵۹  ،2۵0  ،2۳۹  ،2۳۸  ،2۳۷  ،2۳۵  ،2۳4
 ،۳0۵  ،۳02  ،2۹۸  ،2۹۷  ،2۹۱  ،2۸۹  ،2۷۸
 ،۳۷۸  ،۳۶۹  ،۳2۷  ،۳2۱  ،۳20  ،۳۱۹  ،۳0۷
 ،4۳۵  ،42۶  ،420  ،4۱4  ،۳۹۵  ،۳۸۳  ،۳۷۹
 ،4۷۸  ،4۷۱  ،4۷0  ،4۶۹  ،4۶۸  ،4۵۳  ،4۳۸
4۸0، 4۸۱، ۵۱4؛ ۷/ ۳0۸، 4۶0؛ ۸/ ۹۸، ۱2۱، 
 ،۳2۹ ،2۶۳ ،2۵۵ ،22۹ ،2۱۶ ،20۹ ،20۱ ،۱۵۹
 ،4۵4  ،4۵۳  ،4۱۵  ،۳۷4  /۹ ۳۳۷؛   ،۳۳۱
 ،۵44  ،۵۳۱  ،۵۱۳  ،۵۱۱  ،4۸۸  ،4۸۵  ،4۵۵
 ،2۳۶ ،2۳4 ،2۳0 ،۱۵۸ ،۱۳۵ ،۸0  /11 ۵4۶؛ 

2۳۸

عبــداهلل بــن عمــر بــن خّطــاب: 1/ ۱۱2، ۱۱۹، ۱۳۶، 
 ،۵۳2  ،4۹۷  ،4۱۷  ،۳۸۷  ،2۸4  ،2۷0  ،۱۷۹
۵44، ۵4۷، ۶۶0؛ 3/ ۳0۷، ۳0۸؛ 5/ ۵۶، ۱4۱، 
 ،24۳ ،22۶ ،۱۵۹ ،۱۵۷ ،۱۵2 ،۱4۹ ،۱4۸ ،۱4۵
 ،۵0۵  ،4۹۵  ،4۸۷  ،4۸4  ،4۷۸  ،4۶۵  ،4۶۱
 ،۵4۸  ،۵۳۹  ،۵۳۱  ،۵22  ،۵0۹  ،۵0۸  ،۵0۷
۵۵۹، ۵۶0، ۵۸۳، ۵۸4؛ ۶/ ۱۱0، 2۱4، 2۳۷، 
 ،2۸۹  ،2۷۸  ،2۵۹  ،2۵0  ،244  ،2۳۹  ،2۳۸
 ،۳2۷  ،۳۱۹  ،۳0۷  ،۳02  ،2۹۸  ،2۹۷  ،2۹۱
 ،42۶  ،420  ،4۱4  ،۳۹۵  ،۳۷۹  ،۳۷۸  ،۳۶۹
 ،4۸0  ،4۷۸  ،4۷۷  ،4۷0  ،4۶۹  ،4۶۸  ،4۵۳
۵۱4؛ ۷/ ۹۸، ۱۶۱، ۱۸2، ۱۸۵، ۱۸۶، 202، 20۵، 
 ،۳۳۱ ،2۶۸ ،24۵ ،240 ،22۶ ،224 ،2۱۵ ،20۶
 ،۱2۳  ،۱۱۳  ،۹۸  /۸ ۵40؛   ،44۷  ،42۵  ،424
 ،۱۸0  ،۱۷۹  ،۱۶۱  ،۱۵۹  ،۱۵۱  ،۱۵0  ،۱4۹  ،۱2۸
 ،2۸۱ ،2۷۱ ،2۷0 ،2۵4 ،2۵۳ ۱۸۷ ،۱۸۶ ،۱۸2
 ،2۶۸ ،44  /۹ ۳0۹، ۳۷۸، ۳۷۹، 4۱0، 42۶؛ 
 ،42۶  ،4۱4  ،۳۹۹  ،۳۷۸  ،۳۷۵  ،۳4۳  ،2۶۹
442، 4۵۱، 4۹۱، 4۹2، ۵۶۶؛ 1۰/ ۱۳، ۱۵، 24، 
 ،۷2 ،۷۱ ،۷0 ،۶۳ ،۶2 ،۵۱ ،4۸ ،44 ،4۱ ،۳۸
 ،2۱2 ،۱۵۹ ،۱۵۷ ،۱۱4 ،۱0۹ ،۱04 ،۱02 ،۹۹ ،۷۹
 ،۳۸۳  ،۳۷4  ،۳۷2  ،۳۷۱  ،۳۵۳  ،۳00  ،2۱4
 ،۵40 ،۵۱۳ ،4۹۹ ،4۶2 ،4۱۱ ،۳۹۱ ،۳۹0 ،۳۸4

۱۸4 ،۱۳۱ ،۱۳0 ،۱0۵ ۵۵0، ۵۵۶، ۵۵۷؛ 11/ 
عبداهلل بن عمر بن ُمّره: ۸/ ۵۷4
عبداهلل بن عمر عدوی: 3/ 4۹2

عبداهلل بن عمر عمری: ۸/ ۹۸، ۱4۹، ۱۵0
عبداهلل بن عمر قاضی: 5/ 44۵

عبداهلل بن عمر کوفی: 3/ ۱4۶
عبداهلل بن عمرو انصاری: 5/ ۹۶
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عبــداهلل بــن عمرو بــن حرام/حــزام انصــاری: 5/ ۱۱۵؛ 
۳۷۹ ،۳۷۸ /۷

بــن عــاص: 1/ ۵44؛ ۲/ 2۱۹،  بــن عمــرو  عبــداهلل 
 ،۱۹۱  /۶ 4۸۹؛   /5 2۶۳؛   ،244  ،2۳۹  ،22۷
 ،4۸۱  ،4۸0  ،42۷  ،424  ،4۱4  ،24۵  ،244
2۷۹؛   ،2۶۸  /۸ ۱۶۱؛   /۷ 4۹2؛   ،4۹۱  ،4۸۳
۳۷۸، 4۸۳، ۵۱۱؛ ۹/ 44؛ 1۰/ 4۶، 4۷، 2۱۶، 

2۳۹  ،۱۵۱  ،۱۵0  /11 ۵۵۶؛   ،۵۳۹  ،۳۷2
عبداهلل بن عمرو بن عثمان: ۹/ 4۹۱، 4۹2

عبداهلل بن عمرو واقعی بصری: 5/ ۳۶۵
عبداهلل بن ُعَمیر: 5/ ۳۶۵

عبداهلل بن عوف بن سّباق: ۹/ ۳۱۱، ۳۱2
عبداهلل بن عون: 5/ 2۹۱

ــی: ۴/  ــن عیســی بیــگ = افنــدی اصفهان عبــداهلل ب
۱۵2، ۱۵۸؛ ۶/ 2۱، ۶۶، ۶۷، ۵۳۹

عبداهلل بن عیسی جزری: 5/ ۳۶۵
عبداهلل بن غالب حّدانی بصری: 5/ 2۹0

عبداهلل بن فائد: ۹/ 2۵0
عبداهلل بن فروخ: ۹/ ۳2۹

عبداهلل بن فضل هاشمی: 1/ 4۷2
عبداهلل بن قاسم: ۹/ ۵2۹

عبــداهلل بــن قیــس = ابــو موســی اشــعری: ۲/ ۱۸2، 
۱۸۶، 20۵، 20۷، 2۵۹؛ ۴/ 20۱؛ 5/ ۳۶۵؛ ۶/ 
 ،2۳2 ،2۳۱ ،۱۵۸ ،۱۳۱ ،۱۳0 ،۱2۶ ،۱2۵ ،۱22
 ،4۳۸  ،4۳۷  ،4۳2  ،40۳  ،2۹۹  ،2۹4  ،2۸۳
440، 4۸۳؛ ۷/ ۱۵0، 202، ۳2۳، ۳۹۵، ۳۹۶؛ 
۸/ ۱۱۵، 44۶؛ ۹/ ۱۷۵، 22۹، ۳۹۹، 4۹۶؛ 1۰/ 

۱۳۸ ۵0، ۱۶۵، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۸۳، ۳۱۳؛ 11/ 
عبداهلل بن کرز: 5/ ۳۶۵

عبداهلل بن کعب مرادی: ۹/ ۵۶2
عبداهلل بن کّواء یشکری: 1۰/ 2۶۹

ِهَیعــة حضرمــی مصــری: 1/ ۱۵2؛ 3/ 
َ
عبــداهلل بــن ل

۱4۶
عبداهلل بن مالک َازدی: ۶/ 4۸۱

عبــداهلل بــن مالــک جیشــانی: ۲/ ۷۸، ۷۹، 22۷، 
۳22  ،2۳۹

 /۷ ۶4۵؛   /1 ابــن  مبــارک:   = مبــارک  بــن  عبــداهلل 
 ،۳۵۹  ،2۸۸  ،24۹  ،۵۸  /۸ ۱42؛   /۲ ۳4۸؛ 

۱۳۹  ،۱۳۸  ،۱۱4  /1۰ ۹۵؛   /۹ 42۸؛ 
کوفــی  عبــداهلل بــن محّمــد = ابــن ابــی شــیبۀ َعْبســی 
 ،4۵۶  ،4۵۵  ،۳4۹  ،۳2۸  ،۱۷2  /1 ابوبکــر:   =
4۷۵، 4۸4، ۵۱۸، ۵۳0، ۵4۷؛ 3/ ۱۵4، ۱۸۹، 
 ،۳۷2  ،۳۳۵  ،۳2۷  ،۳0۸  ،2۸۵  ،2۷۸،2۸۱
 ،۵0۱ ،4۱۸ ،۳۸۷ ،۳0۵ ،2۵0 ،۱۹۱ ۳۸۸؛ ۶/ 
۵۱۵؛ ۷/ 24، ۱4۶، 2۳۶؛ ۸/ ۱۱۵، 2۹2، ۳2۵، 

۳40؛ 1۰/ 2۹۷، ۳0۷
عبــداهلل بــن محّمــد = ســّفاح = ابــو العّبــاس: ۲/ 40۹، 
۵۸، ۱0۵؛ 11/  2۷۹؛ 1۰/  ۵۸۸؛ ۷/  4۹4؛ 3/ 

۱2۳
عبداهلل بن محّمد اسدی اکفانی: 1/ ۵۵؛ ۴/ 2۷۱

عبداهلل بن محّمد انصاری: 3/ 242؛ 5/ 2۳2
وی: 5/ ۳۶۶

َ
عبداهلل بن محّمد َبل

عبــداهلل بــن محّمــد بــن احمــد انصــاری خزرجــی 
عبــادی مدنــی = ابــن مطــری: ۲/ ۱۸0

عبداهلل بن محّمد بن ُاسامه: 5/ ۳۶۵
عبــداهلل بــن محّمــد بــن جعفــر = ابــو القاســم قزوینــی: 

5/ ۳۶۵؛ ۸/ ۷۳، ۷۶، ۷۷؛ 11/ ۱۳۵
عبداهلل بن محّمد بن جعفر أسکی: ۴/ ۸۹
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عبــداهلل بــن محّمــد بــن جعفــر بــن حّیــان اصفهانی = 
ابــو الشــیخ: 1/ ۱۸۳، ۳۷۷؛ ۲/ ۹۷، ۹۹، 2۷4؛ 
 ،۱۶۹ ،۹۱ ۱۵۷؛ ۶/  24۶، 24۷، 2۶2؛ 5/   /3
۳۷2، 44۹، 4۵0، 4۷۷، ۵02، ۵0۵، ۵0۶، ۵۱۱؛ 
۷/ ۱۳۸، ۱40، 404؛ ۸/ ۱۱۷، 4۳۳؛ ۹/ 4۸، 

4۳۱
عبــداهلل بــن محّمد بن حســین بن محّمد = شــویکی 

خّطی: 11/ ۱۳، 2۹4، 4۸۳، ۵۵۷، ۵۵۹، ۵۶۳
عبــداهلل بــن محّمــد بــن ســنان خفاجــی حلبــی: ۷/ 

42
عبــداهلل بــن محّمــد بن ســنان روحی بصری واســطی: 

۳۶۶ /5
عبــداهلل بــن محّمــد بــن عامــر = شــبراوی شــافعی: ۲/ 
۶4، ۵۳۹، ۵4۳، ۵44، ۵4۶، ۵4۹، ۵۵0؛ 3/ 
2۶2؛ 5/ ۹۵، ۱۹4، 220، 2۷۹؛ ۷/ ۱۶0، ۱۷۶، 

۱۸0 ،۱۷۷
عبداهلل بن محّمد بن عائشة قرشی: ۲/ ۷۳

ــن  ــری = اب ــن بخت ــداهلل ب ــن عب ــد ب ــن محّم ــداهلل ب عب
۳۶۵  /5 ج: 

ّ
ثــال

عبــداهلل بــن محّمــد بــن عثمــان = ابــن  ســّقا واســطی: 
1/ ۸۷؛ ۶/ ۹۱

ــی: 1/  ــمی مدن ــل هاش ــن عقی ــد ب ــن محّم ــداهلل ب عب
۳۵۳  ،۳۵۱  ،۱۳۵  ،۶2  ،۶۱

عبداهلل بن محّمد بن عمران: ۷/ 4۶2
عبداهلل بن محّمد بن َغْزوان: 1/ ۶۳2

عبداهلل بن محّمد بن قراد ُخزاعی: 5/ ۳۶۶
عبداهلل بن محّمد بن وهب دینوری: 5/ ۳۶۶

عبداهلل بن محّمد ِحمَیری: ۲/ 2۷۵، 2۷۶
عبداهلل بن محّمد رازی: 1/ ۳0۳

عبداهلل بن محّمد قاینی: 1/ ۳۷۱
عبداهلل بن محّمد ُقدامی مّصیصی: ۷/ ۳2۶

عبــداهلل بــن محّمــد قرشــی = ابــن ابــی  دنیــا: 5/ ۱4۱؛ 
۶/ 24۵؛ ۸/ ۱۱2؛۹/ 4۸۶؛ 1۰/ ۱4۳، 2۹0

عبداهلل بن محّمد قزوینی = مجدالدین: 1/ 4۶۵
عبداهلل بن محّمد قزوینی 1/ 4۶۵

عبداهلل بن محّمد نیشابوری: ۶/ 24۵
 عبــداهلل بــن محّمدرضــا شــّبر حســینی کاظمــی: ۴/ 

2۷۸
عبداهلل بن محمود بن بلدجی: 5/ ۱۶۶

عبــداهلل بــن محمــود بــن مــودود حنفــی موصلــی: 1/ 
۳۷۵ ،۳۵2 ،22۵

عبداهلل بن ُمخارق بن سلیم: 1/ 424
عبداهلل بن مرواِن جوانی: ۲/ 2۸۶

عبداهلل بن َمسَعدة بن حکمة فزاری: 11/ 4۱
عبــداهلل بــن مســعود هذلــی = ابــو عبــد الرحمــان = 
ابــن  مســعود: 1/ 4۸، 4۹، ۱۱۳، 4۹۷، ۶۳2؛ ۲/ 
۶۷، ۸۶، ۱0۹، ۱۵۹، 2۱۱، 2۶0، 4۷۷، 4۹۳؛ 3/ 
۱۵4، 2۶۷؛۴/ ۶۵؛ 5/ 24۸، 2۵۱، 4۹2، 4۹۷؛ 
 ،۱۹4 ،۱40 ،۱۳0 ،۱2۶ ،۱2۳ ،۱22 ،۱۱0 ،۹۷ /۶
 ،42۵  ،۳4۸  ،۳4۳  ،۳2۶  ،2۷۳  ،2۶۵  ،20۶
4۳۷، 4۳۸، 4۳۹، 4۶۸، 4۸۳، 4۹0؛ ۷/ ۱۵0، 
 ،۳۷۳ ،۳0۸ ،2۸۳ ،2۶۱ ،2۵۶ ،۱۸2 ،۱۶۱ ،۱۵۱
۳۷4، 40۱، ۵40؛ ۸/ ۱02، ۱04، ۱۱2، ۱۶0، ۱۶۵، 
 ،۳۱۸ ،2۸2 ،2۸0 ،242 ،24۱ ،240 ،2۳4 ،۱۸۷
 ،۳۹0  ،۳۷۵  ،۳42  ،۳40  ،۳۳۷  ،۳۳0  ،۳2۹
4۱۸، 42۳، 44۱؛ ۹/ ۶، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، 20، 
 ،40 ،2۹ ،2۸ ،2۷ ،2۶ ،2۵ ،24 ،2۳ ،22 ،2۱
 ،2۸۳ ،2۶۷ ،2۶۶ ،2۶0 ،۱۸۹ ،۱۸2 ،۶۱ ،44
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 ،۱۳۷  ،۱۳4  ،۸0  ،۳۶  ،۳4  /1۰ 4۳4؛   ،40۸
 ،2۹0 ،2۸۹ ،222 ،2۱۸ ،20۸ ،۱۹۸ ،۱۸۶ ،۱۳۹

۵۳۷ ،۳۱۷ ،۳۱۵ ،۳۱۳ ،2۹۱
عبــداهلل بــن مســلم = ابن  ُقَتیبۀ دیَنــَوری: 1/ ۳4، ۵۶، 
 ،۵۳۷  ،۳۵0  ،۳4۵  ،۳۳۵  ،۳۳2  ،۱۸4  ،۱20
۵۶۹، ۵۹0؛ ۲/ ۸۱، ۱۱2، ۱۱۳، ۱۳۸، ۱۶۳، ۱۸۸، 
۱۹0، 20۱، 2۱۳، 22۳، 24۶، 2۵2، 4۷۶، 4۹۵؛ 
3/ ۱۹۵، 2۷0، ۳۳۶، ۳4۹؛ ۶/ ۳۱4؛ ۷/ ۱۶۶، 
۳۶۷، ۳۷4، ۳۹۸، 4۱۳؛ 1۰/  40۵، 40۶؛ ۸/ 
 ،۳۳  ،۳2  /11 ۵۱۷؛   ،۳۹0  ،۳۸۶  ،۳۶۸  ،4۳

۱0۹ ،۹۵
عبداهلل بن مسلم بن رشید: 5/ ۳۶۶

عبداهلل بن مسلمه: 5/ 242
عبداهلل بن مسّور: 5/ ۳۶۶

عبداهلل بن ُمصَعب بن زبیر: 3/ ۵۸۸؛ ۶/ ۱۳۸
لب بن ازهر: ۷/ 44۷ عبداهلل بن ُمّطَ

ــی  ــن اب ــن جعفــر ب ــن عبــداهلل ب ــة ب ــن معاوی عبــداهلل ب
،2۸۹ طالــب: ۲/ 

عبــداهلل بــن معتــّز عّباســی: ۲/ 2۸۷، ۳۵۱، ۳۶۹، 
 ،۵۱0  ،402  ،۳۹۵  ،۳۹0  ،۳۷۳  ،۳۷2  ،۳۷0
۵۱۸، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۹، ۵۸4؛ 3/ ۹۸، ۵0۵، 

۵۹۶  ،۵۵۷  ،۵۵۵  ،۵۵4  ،۵۱0
عبداهلل بن َمْعَقل: ۶/ 4۷2؛ ۸/ ۳۹0
عبداهلل بن مغیرة بن معقب: ۷/ ۵0۱

عبداهلل بن موسی: 5/ 2۹۵؛ ۹/ ۳2۶
عبداهلل بن میمون بغدادی: ۹/ 4۹۷، 4۹۸

عبداهلل بن میمون قّداح: 3/ ۱4۶
عبــداهلل بــن نجاشــی اســدی = ابــو بجیــر: ۲/ ۳۷۱، 

۳۷۹  ،۳۷۸

عبداهلل بن نجی حضرمی: 11/ ۱0۶
عبداهلل بن ُنَمیر همدانی خارفی: 1/ ۱۵۷

عبــداهلل بــن هاشــم ِمرقــال: ۲/ ۸، 2۶۱؛ 3/ ۳4۸؛ 
4۹  /1۰

یر بصــری: ۹/  عبــداهلل بــن هانــی بــن عبــداهلل بــن ِشــِخّ
۵4۸

عبداهلل بن واقد: 5/ 4۸۱؛ ۷/ ۱۵4، ۱۵۵
عبداهلل بن ولید بن عثمان: ۷/ 20۹

عبداهلل بن وهب بن زمعة بن اسود: ۹/ ۳۱۱، ۳۱2
عبداهلل بن وهب نسوی: 5/ ۳۶۷

عبداهلل بن وهب: ۷/ 4۵۳، 4۶0؛ ۸/ 24۵
عبداهلل بن یامیل / یامین: 1/ ۱۱۳

عبداهلل بن یحیی = ابو محّمد: ۲/ ۳02، 4۹4
عبداهلل بن یحیی اسکندرانی: ۹/ ۵۷۳
عبداهلل بن یحیی بن ابی کثیر: 11/ ۱4۱

عبداهلل بن یحیی بن مدّبر: ۴/ 44۳
عبــداهلل بــن یحیــی بــن هــارون بــن عبدالجّبــار = 

۳0۹  /1 ُســّکری: 
عبداهلل بن یزید انصاری: 1۰/ ۳2۶، 444

عبداهلل بن یزید بن مخمش نیشابوری: 5/ ۳۶۷
عبــداهلل بــن یزیــد خطمــی انصــاری اوســی: ۸/ 2۶0؛ 

۵۶۳ /۹
عبــداهلل بــن یزیــد ِعــدوی = ابــو عبــد الرحمــان ُمقــری 

قصیــر: 1/ ۱۶۳
عبــداهلل بــن یعلــی بــن ُمــّره: 1/ ۱0۳، ۱04، ۱22، ۱۳۵، 

۳۱۸
عبداهلل بن یوسف بن عبداهلل حلبی: ۶/ ۷۳

عبداهلل ُتْسَتری: ۶/ ۱۹
عبداهلل ُجّبائی = ابو محّمد: 5/ ۹۷

عبداهلل جعفری: ۲/ ۳0۶، ۳0۷
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عبداهلل جیوشی: 5/ ۳۹؛ 11/ 2۸۵
عبداهلل حلبی صفری: 3/ ۵4۳

کعبــی ُخزاعــی: ۸/ 4۸،  عبــداهلل ِخــراش بــن امّیــة 
4۹۶  ،4۵۳  ،22۱

وی: 11/ 2۷۷
ّ

عبداهلل دال
عبداهلل روحی: 5/ 444
عبداهلل ِسْجزی: 3/ ۵۸

عبداهلل شوشتری: ۴/ 2۸۳
 ،42۸  ،4۱۹  ،۱20  /3 قصیمــی:   = علــی  عبــداهلل 
 ،4۳۶  ،4۳4  ،4۳۳  ،4۳2  ،4۳۱  ،4۳0  ،42۹
 ،44۹ ،44۷ ،44۶ ،44۳ ،44۱ ،4۳۸ ،4۳۷
 ،4۵۹  ،4۵۷  ،4۵۶  ،4۵4  ،4۵۳  ،4۵۱  ،4۵0
 ،۹۵  ،۷۷  /۷ 4۹۶؛   ،4۹۵  ،442  ،44۱  ،440

4۳۵  ،4۳4  ،۳۱۱
عبداهلل فزاری: 11/ ۶۳

عبداهلل قدامی: 5/ 444
عبداهلل قزوینی: 5/ 444

عبداهلل قواریری: ۶/ ۳۶۵
عبداهلل ماِزنی: ۷/ 2۶۸، 2۶۹

عبداهلل مأمون: ۷/ 4۸4
عبــداهلل محــض بــن حســن ُمّثنــی: 3/ 402، 40۶، 

4۱2
عبداهلل محّمد بن ابی بکر: ۶/ ۷۵

عبداهلل یونینی: 5/ ۳۵، ۳۹؛ 11/ ۸، 2۵۸، 2۷4
عبدالمجید سلیم: ۸/ ۵۵۱

عبدالمجید ُمِغیرة بن بشران: 3/ ۵۳2
عبدالمحســن بــن محّمــد بــن احمــد بــن غالــب = ابو 
محّمــد: ۴/ ۸، 2۵۹، ۳2۳، ۳24، ۳2۵، ۳2۶، 

۳۳۶ ،۳۳۵ ،۳۳4 ،۳۳۳ ،۳۳2 ،۳۳۱ ،۳2۹

عبدالمسیح افندی وزیر: 3/ ۱۹
کــی مصــری: 1/ 2۶۷؛ ۲/ 4۳0؛  عبدالمســیح َانطا

2۳ /3
لــب بــن هاشــم: ۲/ 44، 4۵، ۱۱2، ۱۷۳،  عبدالُمّطَ
 ،42۸  ،42۷  ،42۶  ،42۵  ،42۳  ،422  ،20۹
4۳0، 4۳۱؛ 3/ ۳۸4؛ ۶/ 24۱، 24۳، ۵۳0؛ ۷/ 
 ،۵0۶ ،۵0۵ ،۵02 ،4۹۷ ،4۹۶ ،4۳2 ،40۳ ،4۸
 ،۵۵۵  ،۵۵4  ،۵۵2  ،۵4۱  ،۵2۷  ،۵۱۳  ،۵0۷
۵۶2، ۵۷0، ۵۷4؛ ۸/ 2۵، 2۷، ۳۸؛ ۹/ ۱2۸؛ 

1۰/ 22، 2۳۱، ۳۸0، 4۹۳، ۵04؛ 11/ ۳۵۸
عبدالمعطــی ســّقا شــافعی: 5/ ۱۸۵، ۱۹۸، 24۷، 

2۶۸
عبدالمغیــث بــن ُزَهیــر بن علوی حربی حنبلــی: 5/ 

4۵۱ ،44۵ ،42۵ ،۳۶۷
عبدالملــک ابــن  الّشــیخ ابــو محّمــد = ابــو المعالــی: 

۵۸۷  /5
َکروخــی  عبدالملــک بــن ابــی القاســم بــن ابــی ســهل 

َهــَروی: ۴/ ۵۶۶
عبدالملــک بــن ابی ســلیمان َعْرَزمی کوفــی: 1/ 4۷، 

۱4۶، ۱4۷؛ 11/ ۱40
عبدالملک بن احمد: 5/ ۶0

عبدالملک بن أعین: 3/ ۱4۶
عبدالملک بن حسن: ۶/ 4۸2
عبدالملک بن حّماد: 11/ 2۶۵

عبدالملک بن ربیع بن سبره: ۶/ ۳۵۳
عبدالملک بن سلیمان: ۶/ ۱04

عبدالملــک بــن عبــد الرحمــان = ابو العّباس شــامی: 
۳۶۷ /5

ابــن  جریــج:   = مّکــی  عبدالعزیــز  بــن  عبدالملــک 
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 ،۳۳۹ ،۳۳۶ ،۳2۹ ،۳0۵ ،۳04  /۶ ۳۸۳؛   /1
۳4۹، ۳۵0، ۳۵۱، ۳۸۱، ۵۱0؛ ۶/ ۳2۹، ۳۳۶، 
۳۵0، ۵۱0؛ ۷/ ۱۵۶، 4۵0، 4۷2؛ ۸/ ۱۶2، 2۱۳؛ 

۹/ 4۹۷، 4۹۸، ۶40؛ 1۰/ ۳2۶
عبدالملــک بــن عبــداهلل بن یوســف = امــام الحرمین 
ُجَوینــی: 1/ 2۸0؛ 5/ ۱2۱؛۶/ 4۸۵؛ ۷/ ۶، 200؛ 

4۸ /1۰
عبدالملک بن علی بن محّمد َهمدانی: ۴/ ۵۶۶

ــی: ۸/  ــفیان ثقف ــی س ــن اب ــرو ب ــن عم ــک ب عبدالمل
۱۶4

کوفــی: ۸/ 4۷، 4۸؛  خمــی 
َ
عبدالملــک بــن ُعَمیــر ل

2۶2 /1۰
عبدالملــک بــن محّمــد = خرگوشــی نیشــابوری: 1/ 
20۳، 4۵۸؛ ۲/ ۷0؛ 3/ 2۷۵؛ 5/ ۱۵۶؛ ۶/ ۱۱4

عبدالملــک بــن محّمــد بــن اســماعیل = َثعاِلبــی 
نیشــابوری = ابــو منصــور: 1/ 20۵، ۳۷۸، 44۹؛ 
 ،۸۸  /3 4۵۳؛   ،۵42  ،4۶۳  ،2۸۷  ،۱۷۶  /۲
 ،۵۶0 ،۵42 ،۵۳۳ ،۵۱۸ ،۵0۶ ،۵0۳ ،۱0۵ ،۱04
۵۶2، ۵۶۶، ۵۹۵، ۵۹۶، ۶0۵، ۶0۸؛ 5/ 2۱؛ ۷/ 

24۹، ۳۱۱، ۳۱2؛ 1۰/ ۳۳
عبدالملــک بــن محّمــد َرقاشــی زاهــد = ابــو ِقالبــة: 1/ 
۶۶، ۷۷، ۱۸4؛ 5/ 4۷؛ ۶/ 420؛ ۷/ ۱۶۳؛ ۸/ 

2۸۹، ۳42؛ 1۰/ 2۹۶
 ،۱۸4 ،۱۷۹  /۲ 424؛   /1 مــروان:  بــن  عبدالملــک 
۳2۱؛ ۷/ 2۷۹؛ ۱۸۳/۸، ۳۳۶، 404؛ ۹/ ۱۶4، 

۳۱0، ۳۱۳، ۵۱۸، ۶00؛ 1۰/ 4۱، ۱۳4
عبدالملک بن مسلم ُمالیی: 1/ ۶۶

عبدالملک بن نوفل: 11/ ۵2
عبدالملک بن هارون بن عنتره: 5/ ۳۶۷

عبدالملک بن هشام بصری: ۶/ ۵0۱
ــن هشــام: 1/  ــوب = اب ــن اّی ــن هشــام ب عبدالملــک ب
40۷، ۵۵0، ۵۸۹؛ ۲/ ۷۹، ۹۱، ۱0۵، ۱۱2، ۱۸۸، 
 ،4۹4  ،۳۷۸  ،244  ،۶2  /۶ ۱۷۵؛   /3 ۱۹۸؛ 
4۹۸، ۵۱۶؛ ۷/ ۱04، ۱0۵، ۱0۶، ۱0۹، ۱۱۱، ۱۳0، 
 ،2۹2 ،2۹۱ ،2۸۶ ،240 ،2۳۹ ،۱۸۸ ،۱۶۶ ،۱42
 ،44۵ ،۳۸۸ ،۳۸۷ ،۳۸4 ،۳۷۱ ،۳0۷ ،2۹۳
 ،۵۱۹  ،۵۱0  ،4۸۸  ،4۸۵  ،4۷۹  ،4۶۶  ،44۷
 ،۳۷۵ ،۸۹ ،۷۸ ،۷4  /۸ ۵2۳، ۵2۸، ۵۶2؛ 
4۱۹؛ ۹/ 42، 44، ۵2، 44۵، 44۶، 44۹، 4۹4، 

۵0۸، ۵0۹؛ 1۰/ ۱۱۱، ۱۱۹، ۱24، ۱2۵، ۱2۸
عبدالمنعم بن ادریس یمانی: 5/ ۳۶۷

عبدالمنعم بن بشیر انصاری: 5/ ۳۶۷؛ ۷/ ۱2۶
عبدالمنعم بن مقبل واسطی: ۴/ ۵۳۸

عبدالمؤمــن بــن خلــف بــن ابــی الحســن = ِدمیاطــی: 
1/ ۶۶0؛ 5/ ۱42، ۱4۸، ۱۵۱، ۱۵4، ۱۵۶، ۱۵۸، 

۶۳۶
عبدالمؤمن بن عباد: 1۰/ ۱۶۱

عبدالّنبی جزایری: ۶/ 44
عبدالّنبی کاظمی: 3/ ۱۱۶؛ ۴/ ۱2۹، ۳۸۷

ــو القاســم = ابــن  مطــّرز: ۴/  عبدالواحــد بغــدادی = اب
۳۹۳

عبدالواحد بن َایَمن مخزومی مّکی: 1/ ۱۶۵
عبدالواحد بن حسن باَقرحی: ۴/ ۵۶۷

عبدالواحــد بــن حمــد بــن محّمــد بــن شــیذة ُمقــرئ: 
2۸۳ /1

عبدالواحد بن زید: 5/ ۵2؛ 11/ ۱۹۶، ۱۹۷
عبدالواحد بن عثمان بن دینار موصلی: ۹/ ۵۷۳

عبدالواحد بن غیاث: 5/ ۳4۵
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عبدالواحد بن محّمد = آِمدی: ۷/ ۳۱۶
عبدالواحــد بــن محّمــد بــن عبدالواحــد مدنــی: 1/ 

۳۳۹
حریــش  بــن  علــی  بــن  محّمــد  بــن  عبدالواحــد 

۱۶4  /۴ اصفهانــی: 
عبدالواحد بن محّمد بورانی: 11/ ۳2۹، ۳۸۳

عبدالواحد بن محّمد عّطار: ۲/ ۳۷۵
عبدالواحد بن موسی: 1/ 200

عبدالواحد ُعکَبری: ۴/ ۵2
عبدالواحد کعبی نجفی: 11/ ۵۶۶

عبدالوارث: 1/ 2۸۶
عبدالوحیــد بــن نعمــت اهلل دیلمــی اســترآبادی: 11/ 

۳۸0
شــعرانی/  = علــی  بــن  احمــد  بــن  عبدالوّهــاب 

شــعراوی: 1/ ۳۱؛ 3/ ۱۷۸؛۴/ 4۹۷، 4۹۸؛ 5/ 
44، 4۷، ۶2، ۱0۱، 2۹2، 44۸؛ ۷/ ۵4، ۱۳۳، 
 /11 4۹؛   /۸ ۵4۸؛   ،۵4۶  ،۵2۹  ،۵2۸  ،۳۱۵
 ،2۸۸ ،2۷۱ ،2۶0 ،22۶ ،22۱ ،2۱۸ ،۱۹0 ،۱۸۸

2۹۱
عرضــی  حــارث  ابــو   = ک  ضّحــا بــن  عبدالوّهــاب 
۱40  /11 ۵4۳؛   /۹ ۳۶۸؛   /5 ســلمی:  حمصــی 

عبدالوّهــاب بــن عطــاء خّفــاف بصــری: 5/ ۳۶۸؛ 
۵4۹ ،۵4۸  /۹

عبدالوّهاب بن مجاهد: 3/ 24۱
عبدالوّهاب بن محّمد بخاری: ۶/ ۱0۱

احمــد  رفیع الدیــن  بــن  محّمــد  بــن  عبدالوّهــاب   
4۶۸  ،۳۷۷  ،244  /1 بخــاری:  حســینی 

عبدالوّهاب بن مغرم: 1/ 224
عبدالوّهاب میدانی دمشقی: 1۰/ ۱۷۹

عبدالوّهاب نّجار: ۶/ ۳۷۸؛ ۸/ ۵۸0؛ ۹/ 4۱0
عبدالوّهاب نّجار: ۸/ ۱0۱، ۱۳2

ــن احمــد: 1/  عبــدان اهــوازی جوالیقــی = عبــداهلل ب
۵4۳ ۳۷۵، 4۷۱؛ ۹/  44۳؛ 5/ 

عبدان بن حبله: 1/ 4۶0
عبدة بن سعد = ابن  ذی الحبکه: ۹/ ۵۹

ُعمــاره:  ابــو   = کوفــی  َهْمدانــی  یزیــد  بــن  عبدخیــر 
۱۳4/1، ۱۶۳، ۱۸۳، ۳0۵، ۳0۹، ۳۱0؛ 3/ ۵۷۵؛ 

۵۶۳  /۹
کنانــی = ابــو شــهاب حّنــاط: ۹/  عبدرّبــه بــن نافــع 

۵۸۹
عبدعلی خمایسی: 11/ ۳۷۸

د: 5/ ۳۶۸
ّ

عبدوس بن خال
عبــدوس بــن عبــداهلل بــن عبــدوس َهَمدانــی = ابــو 

۳۹۶ الفتــح: 1/ 
عبدوی بغدادی: ۲/ ۵۱۱

کوفــی = ســفیان بــن ُمصَعــب = ابــو محّمــد:  عبــدی 
1/ ۵۶۳؛ ۲/ 2۷۷، 44۵، 44۷؛ ۴/ 22۹، 244؛ 

۱۱۷ /3
ــد: ۲/  ــو محّم ــالل = اب ــن ب ــی ب ــی = یحی کوف ــدی  عب

4۹4
عبسة بن عمرو: 1۰/ 2۸0

کوفــی = ُعَبیــداهلل بــن موســی: 1/ ۱۱۳، ۱۶4،  َعْبســی 
 /3 ۵۳0؛   ،۳۱۷  ،۳۱۶  ،۳۱۵  ،۳00  ،2۹۹  ،200

4۵2  /5 ۱4۶، ۵24؛ 
َعَبالت: ۲/ ۵۳0

عبلی: 3/ ۹۷؛ ۴/ 2۹۵
ُعَبید بن ابرص: ۲/ ۳0۱؛ ۹/ ۱۸

ُعَبید بن تیهان: 5/ 242
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ُعَبید بن خالد سلمی: ۹/ ۵۶۳
ُعَبید بن دلیم بن حارثه: ۲/ ۱۱۷

ُعَبیــد بــن ِرفاعــة بــن رافــع زرقــی: ۹/ 2۶۳، ۳۱0۳۱۵؛ 
۳۱0 /1۰

ُعَبید بن شریک: 5/ 2۹۹
ــن عــازب انصــاری: 1/ ۱۱4، 2۹4، ۳2۱؛ ۹/  ُعَبیــد ب

۵۶۳
ُعَبید بن عمرو سلمانی: ۹/ ۵۶۳

ُعَبید بن عمرو قرشی: ۹/ ۱۳2
ُعَبید بن ُعَمیر: ۶/ 2۳۱

ُعَبید بن قاسم: 5/ 2۶۸، 44۶
ُعَبیــد بــن محّمــد = ابــو محّمــد وّراق نیشــابوری: 5/ 

۱4۱
ی: 5/ 24۳

ّ
ُعَبید بن معل

ه / نضیله: ۶/ ۱۶۵
َ
ُعَبید بن َنْضل

ُعَبید ِحمَیری: ۹/ 4۷۱
 ُعَبیداهلل بن ابی بلتعه: 11/ ۷۶
ُعَبیداهلل بن ابی رافع: ۷/ ۵۳2

ُعَبیــداهلل بــن احمــد بــن زیــد َانبــاری واســطی = ابــو 
2۷4  /1 طالــب: 

ُعَبیــداهلل بــن اســحاق بــن محّمــد بــن عمــران: ۷/ 
4۶2

ُعَبیداهلل بن تمام = ابو عاصم: 5/ ۳۶۸
ُعَبیداهلل بن جبیر: 5/ 242

ُعَبیداهلل بن جخجخ نحوی: ۲/ ۵4۳
ُعَبیداهلل بن زحر افریقی: ۷/ 40۸، 40۹

ُعَبیــداهلل بــن زیــاد = ابــن زیــاد: ۲/ ۳۵۳؛ ۴/ ۱4۳، 
۵۷4  /۶ ۳۱۸؛ 

ُعَبیــداهلل بــن ســفیان غّدانــی = ابــو ســفیان بــن رواحــه 

َازدی صوفــی بصــری: 5/ ۳۶۸
ُعَبیداهلل بن سلیمان بن وهب: 3/ ۹2

ُعَبیداهلل بن سلیمان: 5/ 4۵۹
ُعَبیداهلل بن سهیل انصاری: ۹/ ۵۶۳

ُعَبیداهلل بن عاصم: 1۰/ ۵۷
لــب: ۲/ ۱۳۹،  ُعَبیــداهلل بــن عّبــاس بــن عبدالُمّطَ
۵4  ،۵۳  ،۵2  ،4۶  ،4۵  ،4۳  ،۳۸  /11 ۱4۱؛   ،۱40
ــو ُزرعــه رازی: 1/ ۱۳2،  ــم = اب ُعَبیــداهلل بــن عبدالکری
 ،۱۵۶  ،۱۵4  ،۱۵۱  ،۱4۹  ،۱4۸  ،۱4۶  ،۱4۱  ،۱40
 /3 ۱۷۹؛   /۲ 4۶۷؛   ،444  ،۱۸2  ،۱۶۵  ،۱۶2
20۸، 20۹، 2۱۷؛ 5/ ۷0، 4۱0، 4۶۱، 4۶۶، 4۹۹، 
 ،۱۵۳ ،۱2۷ 4۳0، 4۳۸؛ ۷/  ۵۳۸، ۵۶۳؛ ۶/ 
 ،4۵۵ ،4۵4 ،4۵۱ ،4۱0 ،40۸ ،۳۶0 ،۱۶2 ،۱۵4
4۶۸؛ ۹/ 4۱۵، 4۱۶، 4۵2، 4۵4، 4۶2، 4۶۸، 
 ،۵۸۸  ،۵۳4  ،۵2۶  ،۵۱۱  ،4۹۸  ،4۷۹  ،4۷2
۱۳۶، ۱4۷، ۱4۸، ۱۵۱، ۱۷۷، 220؛   /1۰ ۵۸۹؛ 

2۱0 ،۱۵۹ ،۱۵۸ ،۱۵۵ ،۱4۵ ،۱۳۶ ،۷ /11
ُعَبیــداهلل بــن عبدالکریــم بــن یزیــد مخزومــی رازی = 

ــو ُزْرعــة: 1/ ۱۸2 اب
اء نیشــابوری: 

ّ
ُعَبیــداهلل بــن عبــداهلل = َحســکانی حــذ

1/ ۷2، ۹۷، ۱۱2، 2۱0، 2۷۷، ۳۳۷، 40۵؛ ۲/ 
4۶۶، 4۹2؛ 3/ ۱۹۸، 24۳، 2۶2

ُعَبیداهلل بن عبداهلل بن طاهر: 3/ ۵۸، ۱۱۱
ُعَبیــداهلل بــن عبــداهلل بــن ُعتَبة بــن مســعود: ۶/ ۳۹۹؛ 

۵02 ،2۶ /۹
ُعَبیداهلل بن عبداهلل سدابادی: ۲/ ۷۵، ۱۱۶

ُعَبیداهلل بن عبداهلل مدینی: 1۰/ 44
ُعَبیداهلل بن عبداهلل: ۶/ ۳۹۹، 4۷۵
ُعَبیداهلل بن ُعَبید بن ُعَمیر: ۸/ 2۱0
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ُعَبیداهلل بن ُعَبیده: ۲/ ۹۹
ُعَبیداهلل بن عثمان بن یحیی: ۴/ ۳۸۸

ُعَبیــداهلل بــن عمــر بــن حفــص بــن عاصــم بن عمــر بن 
خّطــاب = ِعــدوی عمری مدنــی: 1/ ۱4۸

ُعَبیــداهلل بــن عمــر بــن خّطــاب: ۲/ ۱۳۱، 22۷؛ ۶/ 
 ،2۱۳  ،2۱2  ،2۱۱  ،2۱0  ،20۹  /۸ 4۵۹؛   ،4۵۸
4۶۱  ،4۳۷  ،40۷  ،۵۶ 22۳؛۹/   ،220  ،2۱۹  ،2۱4

ُعَبیــداهلل بــن عمــر ُجَشــمی = قواریــری بصــری: 1/ 
۱۷2، ۳۱0، ۳۱2، ۵۳0؛ 3/ ۳2۷؛۷/ ۱۶2، 44۹؛ 

4۶2 ،4۶۱ /۹
ُعَبیداهلل بن عیسی بن جعفر: 3/ ۵۳

ُعَبیداهلل بن لبید: ۷/ 2۶۹
ُعَبیداهلل بن مالک: 11/ ۷4

ُعَبیــداهلل بــن محّمــد = ُعکَبــری حنبلــی = ابــن بّطــة: 
1/ 20۱؛ ۲/ ۱0۷؛ 5/ ۹۸، ۱۹۱؛ ۶/ ۹2، ۱۱۶

ُعَبیــداهلل بــن محّمــد بــن عبدالعزیــز عمــری قاضــی 
مصیصــه: ۷/ 4۶2، 4۶4، 4۶۵

ُعَبیــداهلل بــن محّمــد بــن عمــر بن علی بن حســین بن 
علــی بــن ابی طالــب: 5/ 2۹2، 2۹۳

ی: ۴/ ۸۶
ّ
ُعَبیداهلل بن محّمد بن معل

ُعَبیداهلل بن محّمد بن هارون: ۶/ 2۸۹
ُعَبیداهلل بن مظّفر مغربی: ۴/ 4۷۶، 4۷۷، 4۷۹

کوفــی: 1/ ۱۱۳، ۱۶4،  ُعَبیــداهلل بــن موســی = َعْبســی 
 /3 ۵۳0؛   ،۳۱۷  ،۳۱۶  ،۳۱۵  ،۳00  ،2۹۹  ،200

4۵2  /5 ۱4۶، ۵24؛ 
ُعَبیداهلل بن موعد: 11/ ۷۳

ُعَبیداهلل بن هبة اهلل قزوینی حنفی: 3/ 204
ُعَبیداهلل بن یعقوب: ۲/ ۵۷۳

 ُعَبیداهلل سدابادی: ۲/ ۷۵، ۱۱۶

 ُعَبیداهلل سقطی: 11/ ۱2۷
ُعَبیداهلل َعنَبری: ۸/ ۱20

ُعَبیداهلل میکائیل: ۶/ 4۶۷
لــب: ۲/ ۹۵؛ ۷/  ُعَبیــدة بــن حــارث بــن عبدالُمّطَ

۳۸2
ُعَبیدة بن حرث: ۹/ ۳۹0

ُعَبیدة بن حسان: ۹/ 4۶4، 4۶۵
ُعَبیدة بن عمرو: 5/ 24۳

ُعَبیــده ابــن عمــرو = ســلیم بــن عمــرو بن حدیــده: 5/ 
24۳

عبیسی: 3/ ۵۳۵
عتاب بن ابراهیم: 5/ ۳۶۹

عتاب بن ثعلبه: 3/ 2۹۱
عتاب بن عالق: ۸/ ۱۹4
عّتاب بن قشیر: 3/ 24۹

عتبان بن مالک: ۷/ ۳۸۵؛ 1۰/ ۳۸
ُعتَبة بن ابی حکیم: ۲/ ۹۶

ــرب: 1/ ۳4۸، 4۳۷؛  ــن ح ــفیان ب ــی س ــن اب ــة ب ُعتَب
 ،۳۶0  ،24۶  ،22۳242  ،2۱۸  ،20۸  ،۱۹۳  /۲

40۵  /۶ ۳۶۵؛ 
ُعتَبة بن ابی لهب: 1/ 4۳۷؛ ۷/ ۱۳۱، 4۳۳

ُعتَبــة بــن اخنــس ســعدی: ۹/ ۱۹۶، 2۶۳؛ 11/ ۹۱، 
۹۵

ُعتَبة بن حکیم: 3/ 24۷
ُعتَبــة بــن ربیعــه: ۲/ 24۶؛۷/ ۳0۳، ۳۸۳، 4۱4، 
 ،2۳0 4۳0؛ 1۰/  4۶2، 4۶۳، ۵۳۶، ۵۳۷؛ ۸/ 

2۵ 244، 4۶0؛ 11/ 
ُعتَبة بن عبدالعّزی: 1/ 4۳۷

ُعتَبة بن غزوان: ۷/ ۳۸۳
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ُعتَبة بن مغیرة بن اخنس: ۹/ ۱۷۳
ُعتَبة بن وغل: ۹/ 2۳0

عبــد  ابــو   = امــوی  ُعَبیــداهلل  بــن  محّمــد  ُعْتبــی 
۳۶۶  ،۳۶۵  /۲ الرحمــان: 

عتیبة دّباب: 5/ 4۳۳
عثعث: ۲/ ۵۷۷

عثماِن ازرق: ۸/ ۳۷۷
عثمــان بــن ابــی العــاص ثقفــی: 5/ 2۱۷؛ ۶/ 42۳؛ 

۷/ ۳22؛ ۸/ 44۶؛ ۹/ 2۶
عثمان بن احمد صرام خوارزمی: ۴/ ۵۶۷

عثمــان بــن جّنــی = ابــو الفتــح: ۲/ ۵۱۵؛ ۴/ ۱2۷، 
2۷۱  ،2۷0  ،2۶۹

عثمان بن حکیم: ۶/ 4۱۸
عثمــان بــن حنیــف: ۹/ ۱۶۷، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، 

۵۶۶
عثمان بن حّیان مّری: 3/ 4۱2

 ،4۵2 ۳۶۹؛ ۹/  بــن عمــر: 5/  بــن خالــد  عثمــان 
4۷2  ،4۵۹  ،4۵۳

ة قرشی: 1/ ۱۶0، ۳۱۹ عثمان بن سعید بن ُمّرَ
عثمان بن ُشَرحبیل تیمی: 11/ ۸۶

عثمان بن شرید: ۹/ ۱4۵، 2۱۱
عثمان بن عبد الرحمان = ابو عمر زهری: 5/ ۳۶۹

عثمــان بــن عبــداهلل بــن عمــرو بــن عثمــان بــن َعّفــان 
امــوی: 5/ ۳۶۹

عثمان بن عبداهلل بن موهب: 1۰/ ۱0۹
عثمان بن عبداهلل مغربی: 5/ ۳۶۹
عثمان بن عطا خراسانی: 1/ ۳۸۷

عثمان بن َعّفان سجستانی: 5/ ۳۷0
عثمان بن علی = زیلعی = فخرالدین: ۲/ 20۷؛ 5/ 

2۶۵؛۶/ ۳0۶، ۳2۹؛ ۹/ 442؛ 1۰/ ۱2۶، 2۸۳، 
44۵ ،444 ،424 ،42۳ ،۳۳2 ،۳0۶

عثمان بن  ُعَمیر ثقفی: 3/ ۱4۶؛ 11/ ۹0
عثمان بن غیاث بصری: ۹/ 4۹۶
عثمان بن مثّنای ُقرُطبی: ۲/ ۵۱2

کوفــی  عثمــان بــن محّمــد = ابــن ابــی شــیبۀ َعْبســی 
= ابــو الحســن: 1/ ۱۶4، ۱۷4، 4۶2، ۵۱۷، ۵۱۸، 

۵۳0
عثمــان بــن محّمــد اخنســی: ۸/ ۳2۶؛ ۹/ 2۸۹، 

۳۳2
عثمان بن محّمد بکری = ِدمیاطی: 1/ 2۶۵، ۶۶0

عثمان بن محّمد ناشری: 11/ 2۷۸
عثمان بن مطر شیبانی: 5/ ۳۷0

عثمان بن مطرف: 1/ ۳۳۵
 /۷ 2۳۳، 242، ۳۷4؛   /۶ مظعــون:  بــن  عثمــان 

4۸۱  ،۳0۷
عثمان بن معاویه: 5/ ۳۷0

عثمان بن مغیره: ۲/ 4۵2
کنــدی بصــری:  َمة 

َ
عثمــان بــن مقســم بــّری = ابــو َســل

۳۷0 /5
عثمان بن نائل: ۸/ ۱۳0

َعْثمه: 1/ ۹۳، ۱۶2، ۱۷۶
بــن  محّمــد  بــن  اســماعیل   = جّراحــی  َعجلونــی 
عبدالهــادی: 3/ 2۶2، 2۷۸؛ 5/ ۱44؛ ۶/ ۱۱4، 
۱۳۸، ۱۳۹؛ ۷/ ۱2۳، ۱2۷، ۱۵۶، 2۸۳، ۳4۶، 

۱۵۶ ،۱2۶  /11 44۸؛   /۹ ۳4۷، ۳4۹، 42۹؛ 
ــح: ۲/ ۱۵۸،  ــن صال ــن عبــداهلل ب ِعجلــی = احمــد ب
4۶۸؛   ،۳۹۱  ،۳۹0  /۷ 2۸۳؛   ،2۸2 2۷0؛۶/ 
۹/ ۷0، ۸۳، ۱۷0، 4۶۸، ۵20، ۵2۸، ۵۳۱؛ 1۰/ 

۵۸۶ ،22۱ ،۱4۸ ،۱4۶
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ُعَجیلــی حفظــی شــافعی = احمــد بــن عبدالقــادر 
 ،۵۱۳ ،4۱4 ،2۶0 ،2۳۸ الدیــن: 1/  = شــهاب 

۱۶4  /11 ۱0۷؛   /۶ ۱۶۷؛  ۵۸4؛۲/ 
عدنان بن رضی: ۴/ 4۳۹؛ ۸/ ۵4

ِعــدوی عمــری مدنــی = ُعَبیــداهلل بــن عمر بن حفص 
بــن عاصــم بن عمر بــن خّطــاب: 1/ ۱4۸

کوفــی َخَطمــی: 1/ ۵۷،  عــدی بــن ثابــت انصــاری 
 ،4۶2 ،4۶0 ،4۵۹ ،4۵۶ ،۱۷2 ،۱۳۶ ،۵۹ ،۵۸

۱۸۹ ۱4۶؛ 5/  4۶۵، 4۶۶، 4۶۷؛ 3/ 
عــدی بــن حاِتــم طائــی = ابــو َطریــف: 1/ ۱۱4، ۳0۸، 
۳2۱؛ ۲/ ۱۳2؛ 3/ 40، ۱۵۵، ۱۹2، ۳4۷، ۳4۸؛ 
۶/ 2۹۱، ۵۵2، ۵۵۷، ۵۷۱؛۷/ 2۶۱، 40۵؛ ۸/ 
 ،2۳۸  ،۱۸4  ،۱۷4  ،۷۹۸0  ،۵۹  /۹ ۱4۱؛   ،۱40

2۶2، ۵۶۳؛ 11/ ۷۷، ۸4
عدی بن عدی: ۶/ 4۵۵

 عدی بن مسافر شامی اموی: 11/ 2۵۸، 2۶۶
عدی بن وداع َدْوسی: ۷/ 40۵

عذافر بصری: 5/ ۳۷0
ال بن محّمد: 5/ ۳۷0

ّ
عذ

ُعرابة اوسی: ۲/ ۱4۵
عرار بن ادهم: 1۰/ 2۶۶

عراقــی = عبدالرحیــم بــن حســین = زیــن الدیــن: 3/ 
 ،۱4۷  /5 ۳۶، 2۱2، ۳4۱، ۳44، ۳4۵، ۳۵0؛ 
 /1۰ ۵۱؛   /۹ ۳۳2، ۳۳۶؛   /۷ 2۷۳؛   /۶ ۱۵۵؛ 

۱۳، ۳22؛ 11/ 2۳۱، 2۳۳، 2۳۶، 2۳۷
عربد بن حمیر: ۷/ ۳۸2
عرعرة بن برند: ۷/ ۳۵۳

عرفجه: ۷/ 20۵
ُعــروة بارقــی = ُعــروة بــن جعــد بارقــی َازدی: ۸/ ۵۸۱؛ 

2۶2 ،۸2 ،۷2 ،۶۷ ،۵ /۹
ُعــروة بــن زبیــر: ۲/ ۱۵۹؛ ۶/ 2۷0، ۳0۳، ۳۱2، 420؛ 

۱02 /1۰
ُعروة بن زید خیل طائی: ۹/ ۵۶۳

کنانــی لیثــی: ۹/ 2۱4،  ُعــروة بــن شــییم بــن بیــاع 
۳۶۵  ،۳۵۱  ،۳۱0،۳۱4  ،2۸۶  ،2۶۶  ،2۶۳

ُعروة بن مالک اسلمی: ۹/ ۵۶۳، ۵۶4
ُعروة ثقفی: ۷/ ۵2۷

ُعروة کوچک: ۶/ 2۹۸، ۳0۸
َعریب بن حمید همدانی: ۲/ ۱۵۹

عــّز بــن جماعــة َحَمــوی شــافعی: 3/ ۳2۹؛ 5/ ۱۷4، 
22۵

ــو منصــور: ۴/ ۵۶،  ــه = اب ــن بوی ــار ب ــه = بختی عّزالّدول
۱۵۶ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۶

عزّ الدین بن عبدالّسالم: ۶/ 42۱
عّزالدین حسن بن علی = ابن  اَبرز: ۴/ 2۸2

بــن  بــن عبدالّصمــد  عّزالدیــن عاملــی = حســین 
محّمــد جبعــی حارثــی َهمدانــی: ۴/ 2۸۳؛ 11/ 
 ،۳۳۶ ،۳۳0 ،۳2۸ ،۳2۷ ،۳2۵ ،۳22 ،۳۱۵ ،۱0

۳۷۳ ،۳۷۱ ،۳4۱
مّکــی  هاشــمی  ابــن  فهــد   = عبدالعزیــز  عزّ الدیــن 

۱00  /۶ شــافعی: 
عّزالدین عمر بن علی: ۴/ ۶۳

عّزالدین موصلی حنبلی: 1/ ۱۱2، ۳۷4
عّزالّزمان: ۴/ ۵2۳

 ،۶0 2۱۹، 2۳۱؛ ۷/  عّزامــی شــافعی قضاعــی: 5/ 
4۳۵

ُعزیر؟ع؟: ۶/ ۵۱؛ ۷/ 2۵4
عزیــزی شــافعی = علــی بــن احمــد: 3/ 4۱، ۱۵0، 

۱0۵  /۶ ۱۱۵؛   ،۱0۷  /۶ ۱۵۳؛ 
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َعْســَقالنی = احمــد بــن علــی بــن محّمد = ابــن َحَجر: 
1/ ۶۵، ۸۹، ۹0؛ 3/ ۱0۱، 20۸، 2۱4، 2۱۵، 2۱۹، 
 ،2۹۹  ،2۹0  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۷۵  ،2۶۶  ،2۶۵
 ،۳2۹ ،۳2۸ ،۳۱۹ ،۳۱۷ ،۳۱0 ،۳0۹ ،۳0۸ ،۳0۷
۳۸۹، 4۱۵، 44۱، 44۷، 4۸۷، ۵۶2؛ ۶/ ۹۸، 

۵0۳، ۵0۷، ۵۱4؛ 11/ ۳0۱
َعْســَقالنی = اســماعیل بــن ابــی عبــداهلل بــن حّمــاد: 

۳۱2 /1
عسیف: ۸/ ۳۵4

عصام بن یوسف: 5/ 4۵۶؛ ۷/ ۱2۷
عصمــة بــن محّمد بن فضالــة انصاری خزرجــی: 5/ 

۳۷0
َعُضدالّدولــة بــن بویــه = فّناخســرو: ۴/ ۱4۹، ۱۵۱، 

2۹۳  ،2۹2  /5 2۶۱؛   ،۱۵۷  ،۱۵4
عطاء ابو محّمد یمانی: 3/ 4۹2

عطاء بن ابی رباح: ۶/ 420؛ ۸/ ۳۳۱؛ 11/ ۱40
عطاء بن ابی میمونه = ابو معاذ: ۸/ ۷۳، ۷۷

عطاء بن دینار: ۷/ 4۸0
عطاء بن سائب ثقفی: 5/ ۵۹؛ ۹/ 4۷۵؛ 1۰/ ۶۸

عطاء بن عجالن حنفی بصری عطار: 5/ ۳۷۱
عطــاء بــن یســار: ۲/ ۸۷، ۸۹؛ 5/ ۵۶؛ ۸/ 22۶؛ ۹/ 

۵0۳ ،۵0
عطاء خراسانی: ۶/ ۳۳۹
عطاء کیخارانی: ۹/ 4۶4

عطاءاهلل بن حسام َهَروی: ۲/ ۵2۳
عطــاءاهلل بــن فضــل اهلل حســینی شــیرازی: 1/ ۱۱۱، 
۱0۳  /۶ ۵0۱؛   ،4۸۶  ،4۱۱  ،۳۷۸  ،۳2۹  ،24۸

عّطار َهَمدانی = ابو العالء: 1/ 2۸0، ۵0۳
عّطاف بن هارون: ۲/ ۵۱۱

عطیة بن اسباط: 5/ 4۳۷

عطیة بن اسود: 1۰/ ۸۳
عطیة بن ُبْسر ماِزنی: 1/ ۱۱4

عطیة بن َبشیر: 1/ ۱۱4
کوفــی: 1/ ۷۵،  عطیــة بــن ســعد بــن ُجنــاَدة َعوفــی 
 ،۳۵۱ ،2۷0 ،۱۵۸ ،۱۳۶ ،۹۸ ،۹۵ ،۸4 ،۸۳ ،۷۶

۵۱۹؛ 3/ ۱4۶؛ 5/ 4۹۳؛ ۸/ 20، ۳4، ۵0۳
عطیة بن سفیان: 5/ ۳۷۱

عطیة بن قیس: ۸/ ۳04
عطیه محمود قطاریه: ۷/ ۳۶۹

َعّفــان بــن مســلم انصــاری بصــری بغــدادی: 1/ ۱۶۷، 
۵۳0؛ ۲/ 42۵؛ ۷/ ۵۳4

عفرون بن صخر: ۷/ 2۷۱
عفیف بن ابی العاص: ۲/ ۱۹4

عفیف جرهی: 1/ 2۳۵
عفیف: 3/ ۳4۳، ۳4۶

عقبة بن ابان: ۲/ ۸۷
عقبــة بــن ابی ُمَعیط = ابــو عبــداهلل: ۲/ ۱۹0، ۱۹۳؛ ۷/ 

۵00؛ ۸/ 4۱۹، 422؛ ۹/ 22۱، 24۸، 24۹
 ،4۷0 ،4۶۹  /۶ ســروعه:  ابــو   = حــارث  بــن  عقبــة 

4۷4  ،4۷۳
 ،۳۹۸ ،۳۵۷ ،۳۵۵  /۲ هنائــی:  ســلم  بــن  عقبــة 

4۱2  ،۳۹۹
عقبة بن عامر بن نابی سلمی: ۷/ ۳۷۷؛ ۹/ ۵۶۳

 ،4۶0  /5 ۱۱4، ۳22؛   /1 ُجهنــی:  عامــر  بــن  عقبــة 
2۳۳  ،4۱  /۹ ۱2۷؛   /۸ ۵0۷؛ 

عقبة بن عمرو بن ثعلبۀ انصاری: ۹/ ۵۹
عقبة بن عمرو خزرجی: ۲/ ۱۳۶؛ ۷/ ۳۸۱

عقبة بن وهب جشمی: ۷/ ۳۸۱، ۳۸2
عقیل اموی: ۹/ 42۸
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عقیل بن ابی الوفاء علی = ابو الحسن: 5/ ۱22
عقیــل بــن ابــی طالــب هاشــمی: 1/ ۵۷۸؛ ۲/ ۳۱۱، 
 ،۵0۷  ،۳20  /۷ ۵۸0؛   ،۵2۵  ،۳۱  /۶ 4۸۸؛ 

۷۸  ،۷۷  /۹ 4۱4؛   /۸ ۵۵۳؛   ،۵۳۷
عقیــل بــن شــهاب الدیــن احمــد منبجــی عمــری: 

2۶۶  ،2۵۶  /11
فه: ۲/ ۳۸0

َ
ُعقیل بن َعل

َعقیلــی = محّمــد بــن عمــرو بــن موســی = ابــو جعفــر: 
 ،2۸۳  ،۱0۹  /۲ ۵۵۷؛   ،2۸۶  ،2۸۵  ،۱۷4  /1
 ،2۶۶  ،20۷  ،200  ،۱۸۹  ،۱۵2  ،۱0۹  /3 4۷۶؛ 
 /۶ ۱۵۸؛   ،۱۵۵  ،۱4۱  /5 4۷۶؛   ،۳۱۵  ،2۸۳
۱0۳، ۱0۶، ۱0۸، ۱۳۵؛ ۷/ ۱2۶، ۱2۷، ۳۶0، 42۱، 
422، 42۸، 4۵0، 4۵۵، 4۵۷؛۸/ ۱۹، 40، 42، 
 ،4۵4 ،4۵۳ ،442 ،2۷۷ ،2۳۵ ،۱۷0 ،۷۷ ،۶4
 ،۵2۶  ،۵20  ،۵۱4  ،4۷۵  ،4۷4  ،4۷2  ،4۶2
۵۳0، ۵۳۱، ۵۷۱، ۵۹0؛ 1۰/ 4۵، ۱۱۶، ۱22، ۱۳0، 
 ،۱4۵ ،۱44 ،۱4۳ ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱۳2 ،۱۳۱
 ،۱۳۶  /11 ۱4۷، ۱۶۱، ۱۷۵، 2۱۷، 2۱۸، ۳۱۳؛ 

۱۹۵ ،۱۵۹ ،۱۳۸
عکاشة بن ِمْحَصن: ۷/ 2۹۷

ُعکَبــری حنبلــی = ُعَبیــداهلل بــن محّمــد = ابــن بّطــة: 
1/ 20۱؛ ۲/ ۱0۷؛ 5/ ۹۸، ۱۹۱؛ ۶/ ۹2، ۱۱۶

عکراش: ۹/ ۱۶۳
ِعکَرمة بن ابراهیم َازدی: ۸/ ۱۶۶، ۱۶۹

ِعکَرمة بن خالد: ۶/ 2۳0
ِعکَرمــه: ۲/ 4۵0، 4۵۳؛ 3/ 24۹، 2۵۹، 2۶0؛ ۶/ 
۱۶۳، 22۸، 2۶۷،؛ ۷/ ۱۳۳، ۳22، 4۱۵، ۵۶۹؛ 
۸/ ۱۱۳، ۱۱۹، ۱۶۹، ۳۱۱، 4۶4؛ ۹/ 4۵، ۵۵2، 

۵۵۳؛ 1۰/ ۱۳۹، ۳۱2، ۳۱۳، ۳۱۹

عالء الّدولۀ سمنانی بیاضی مّکی: 1/ ۶44 2۷۷،

عالء بن بشیر / بشر عبشمی: 1۰/ ۱۸

عالء بن حضرمی: 11/ ۵2، ۱۸4

عالء بن زیاد: ۸/ ۱۳۱

عالء بن زید ثقفی بصری: 5/ ۳۷۱، 44۶

عالء بن سالم عّطار کوفی: 1/ ۱۵۸، ۳۱۱

عالء بن صالح کوفی: 3/ ۱4۶

عالء بن عبداهلل بن زید َعنَبری: ۹/ ۹۳

عالء بن عرار: 3/ ۳0۸

عالء بن عمر/ عمرو حنفی کوفی: 5/ ۳۷۱

عالء بن عمرو انصاری: ۹/ ۵۶۳

َمة رّواس: 5/ ۳۷۱
َ
عالء بن مَسل

عالءالدیــن = علــی بــن محّمــد بــن ابراهیــم = خــازن 

 /۲ ۵۷۶؛   ،۵۷۵  ،۵۷۳  ،۳۸۷  /1 بغــدادی: 

 ،2۶۱ ،2۵۹ ،2۵۳ ،24۹ ،24۵ ،۱۷۱ 42۵؛3/ 

 ،2۱  /۹ ۱4۶، 2۸۹؛   /۷ ۳4۳، ۵0۳؛  2۶2؛۶/ 

4۵

عالءالدین بهایی: ۴/ ۵۷

عالءالدین حصکفی حنفی: 5/ ۱۷۹

ی: ۶/ ۹، ۱۱، ۵2۷؛ ۷/ 2۱؛ 11/ ۳۱۳
ّ
عالءالدین حل

عالءالدین محّمد گلستانه: ۴/ 2۷۷

عالءالدین مغلطای: 3/ 2۱4

مه َبرزالی: ۶/ ۷۷
ّ

عال

مه خلیل: 5/ 2۱۶
ّ

عال

ــِدي = ابــو ســعید = صــالح 
َ
عالئــی = خلیــل بــن َکیَکل

الدیــن: 5/ ۱۳۵، ۱۸۶؛ ۶/ ۱0۱، ۱0۶، ۱۱0، ۱۱2؛ 

۶/ ۹۶، ۱0۱، ۱0۶، ۱۱0؛ ۹/ ۱0۳
ِعلباء: ۲/ 24۷
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علقمــة اســلمی = عبــداهلل بــن ابــی َاوفــی: 1/ ۱۱2؛ 3/ 
۱۷۷؛ 5/ 4۸2

علقمة بن صفوان بن محرث: ۹/ ۱۷۹
علقمة بن عمرو: 1۰/ 2۵2

علقمة بن قیس بن یزید: ۹/ 2۳۶
ــو شــبل: 3/ ۱4۶؛ ۹/  ــن قیــس نخعــی = اب علقمــة ب

22۹ ،۷۳ ،۶2
علقمة بن وّقاص لیثی: ۹/ ۱۶۸

علقمــه: 5/ ۱۸۹، ۵4۷؛ ۶/ ۳۶4؛ ۸/ ۳2۹، ۳۳۱؛ 
2۹ ،2۵ ،22 /۹

علــم الهــدی = علــی بن حســین بن موســی = شــریف 
۵۸4؛   ،۵۷۷  ،۵۷0  ،۵۶۹  ،۵۶4  /1 مرتضــی: 
۲/ ۵2؛ 3/ ۹2، ۱4۳، ۱۵۸، ۱۹۶، 22۳، 4۷۹، 

۵۶۷؛ 5/ ۱۹، 20، ۵۹۳؛ ۶/ 42، 4۳؛ ۷/ ۱۱۷
علم بن دراده: ۶/ ۸۳

علم الهدی ابن  فیض: 11/ 2۹4
علوان علی بن عطیة َحَموی شافعی: ۶/ ۸۳

علوی بن شیخ محّمد بن علی: 11/ 2۹0
علی ابو سعید نصیبینی: 11/ ۵0۵

علی أجهوری: ۷/ ۵4۶
علی آل کاشف الغطاء: ۴/ 2۶۷، 4۶۸؛ ۷/ 4۵

علی البکری: 5/ ۱4۳
علی امین: ۷/ ۵۵، ۵۶، ۵۷

علــی بــن ابراهیــم = نــور الدیــن = حلبــی: 1/ ۳۵، 
 ،۵04 ،4۸۷ ،4۱۶ ،4۱2 ،۳22 ،2۵۱ ،2۳۸ ،۷۱
۶0۹، ۶2۶؛۲/ ۶۳، ۸۸، ۱2۳، ۱۸۹، ۱۹۵، 2۵۷، 
 ،۳۱۳  ،۳۱۱  ،۳۱0  ،2۹0  ،2۸۵  ،2۱۱  /3 42۷؛ 
۳۱۶، ۳2۱، ۵42، ۵4۳؛۴/ ۵۵۹؛ ۶/ 4۱، ۱۸2، 
 ،۳0۸ ،۳0۶ ،2۸۸ ،۱۸۳ ،2۷  /۷ 40۷، 4۶۱؛ 

۳۵۸، ۳۹۳، ۳۹۶، ۳۹۸، 4۱4، 4۶۸، ۵۳2؛ 
۸/ ۷۵، ۸۹، ۳۸۳، ۳۹۳، 40۱، 402، 4۱۳؛ ۹/ 
۸۷، ۱۵0، 24۵، ۳۳۱، ۵0۹، ۵۱0، ۵۷۶؛ 1۰/ 22

علی بن ابراهیم بن عبداهلل کرخی: 5/ 222
علی بن ابراهیم بن علی َهَمدانی: 1/ ۳0۷

علــی بــن ابراهیــم بــن هاشــم: 1/ 4۷۵؛ ۲/ ۳0، 44۷؛ 
۵۵۵ ،۵۵۳ ،۵۵2 /۷

علی بن ابی الغنائم محّمد = ابن صوفی: ۶/ 4۳
علــی بــن ابــی الفخــار بــن ابــی منصــور هاشــمی: 1/ 

۳۵۱ ،۶۱
ابــو   = نیشــابوری  بیهقــی  القاســم  ابــی  بــن  علــی 

2۷4  /۴ الحســن: 
علــی بــن ابــی القاســم طوســی = ابــن  تــاج القــّراء: 1/ 

۳۵۱
علی بن ابی الوفاء موصلی = ابو الحسن: ۴/ 4۶۷

علــی بــن ابــی بکــر بــن ســلیمان = َهیَثمــی قاهــری 
شــافعی = نــور الدیــن: 1/ 4۳، ۶۳، ۶۶، ۶۷، ۷۱، 
 ،۱2۹  ،۱22  ،۱۱۷  ،۱۱2  ،۱۱0  ،۱00  ،۹۸  ،۹۳  ،۸2
 ،۳0۱ ،2۹۷ ،2۹۶ ،2۹۳ ،2۳4 ،۱۸۷ ،۱42 ،۱۳۶
 ،۳2۸  ،۳22  ،۳۱۷  ،۳۱4  ،۳۱۳  ،۳0۶  ،۳0۵
 ،2۶2  ،20۸  ،۱۸۵  ،۱2۶  ،4۳  /3 4۹۶؛   ،۳42
 ،2۸۳  ،2۸2  ،2۷۹  ،2۷۷  ،2۷2  ،2۶۹  ،2۶۷
 ،۳0۹ ،۳0۸ ،2۹۹ ،2۹۵ ،2۹۳ ،2۹2 ،2۹0 ،2۸۵
 ،۳42  ،۳۳۷  ،۳۳۶  ،۳۱۶  ،۳۱۳  ،۳۱2  ،۳۱۱
 /۸ ۹۷، ۳۳۶، ۵0۳؛   /۶ ۳44، ۳4۵، ۳۷2؛ 
 ،2۸2  ،2۷۷  ،2۷۶  ،2۵۷  ،24۳  ،۱۸۳  ،۱۸2
 ،۵۵0  ،۳۱۳  ،۱۸۶  ،۹۹  /1۰ 40۵؛   ،404  ،۳۹0

۵۵2  ،۵۵۱
ف َبــّزار = ابــو یعلــی: 1/ 

ّ
علــی بــن ابــی عبــداهلل بــن عــال

۸۷
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علی بن ابی نصر موصلی: 5/ ۱۱0
علی بن ابی طلحه: ۲/ 4۸۹

علــی بــن احمــد = ابــن ســیدة اندلســی: 1/ 422، 
۵۱۵  /۲ ۵۹0؛ 

علی بن احمد = عاصمی خوارزمی: 1/ 4۶2
علــی بــن احمــد = عزیــزی شــافعی: 3/ 4۱، ۱۵0، 

۱0۵  /۶ ۱۱۵؛   ،۱0۷  /۶ ۱۵۳؛ 
علــی بــن احمــد = ِفنِجِکــردی نیشــابوری: 1/ ۵۶4؛ 
۲/ ۵۹؛ ۴/ ۹، 4۵۳، 4۵۵، 4۵۶، 4۵۷، 4۵۸

علی بن احمد ابو طالب: 11/ 2۱4
علی بن احمد بن حمدان: 1/ 4۶2

علــی بــن احمــد بــن ســعید = ابــن حــزم اندلســی: 
1/ ۵۳۵؛ ۲/ 20۷، ۳۷2، ۳۸؛ 3/ ۱44، ۱4۵، 
 ،220 ،20۸ ،۱۹۷ ،۱۹۵ ،۱۷۹ ،۱۶۵ ،۱4۸ ،۱4۷
 ،۳2۸  ،۳2۷  ،۳2۶  ،۳0۱  /۶ ۳۹۷؛   /۴ 4۹2؛ 
۳۶0، ۳۶2، ۳۶۸، 4۸۷؛ ۷/ ۱4۸، ۱۵۵، ۱۹2، 
2۵۸، 2۶2، 2۸۷، ۳۱۳، ۳۳۱، ۳۹۵؛ ۸/ 2۳4، 
 ،۳4۷ ،۳44 ،۳40 ،۳۳۷ ،۳2۳ ،2۹۳ ،24۶
۵۳۸؛ ۹/ ۳۶0، 4۱۵؛ 1۰/ ۶0، ۸۳، ۸4، ۱۷۶، 
 ،۳20 ،۳۱۹ ،۳۱۸ ،۳۱۶ ،۳0۵ ،2۹۹ ،2۹۶ ،۱۸0

4۶۶، ۵2۵، ۵4۹، ۵۶4؛ 11/ 2۳2
علی بن احمد بن عبدان: ۸/ 24۸؛ 1۰/ ۱۵4

علی بن احمد بن ُعَبید: 1/ 4۶۶
علــی بــن احمــد بــن علی بن ســلک فالــی ادیــب: ۴/ 

۳۸۳
علی بن احمد بن علی واعظ شروانی: 5/ ۳۷۱

علــی بــن احمــد بــن محّمــد = واحــدی نیشــابوری = 
ابــو الحســن: 1/ ۹۸، ۱۷۵، 20۹، ۳۷2، ۳۷۵، 
 ،4۶4 ،۱0۱ ،۹۶ ،۸۸ ،۸۳ ،۶۸ ،۶۷ ۶۳2؛ ۲/ 

4۶۶، 4۶۹؛ 3/ ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۱، 24۳، 24۵، 
 ،4۸  ،4۷  ،4۶  /۹ 444؛   /۷ 4۶2؛   /۴ 2۶2؛ 

20۷ ،20۶  /1۰ ۱0۹، ۵0۹، ۵۳2، ۵۳۳، ۵۵2؛ 
علی بن احمد بن مَحَمویة ُجَوینی برذی: ۴/ ۵۶۶

علــی بــن احمــد جوهــری جرجانی = ابو الحســن: 3/ 
۵02؛ ۴/ ۱۳، ۸۳، ۱۳۱، ۱۳2، ۱۳۳، ۱۶۱

علــی بــن احمــد فقیــه عادلــی عاملــی غــروی: 11/ 
۵۳0  ،۳۸۱

علی بن احمد کرباسی: ۴/ ۵۶۸
علی بن احمد کیزوانی: 5/ ۱۱۵

ی: ۶/ 20
ّ
علی بن احمد مزیدی حل

علی بن احمد مغربی: ۴/ 4۵۱
علی بن احمد َمْقِدسی: 1/ 4۹۷

علی بن احمد هّکاری: ۴/ ۶4
علی بن ازهر الحمی بغدادی مقرئ: 5/ ۶2

 /۲ ۵۶4؛   ،۳۳۶  /1 زاهــی:   = اســحاق  بــن  علــی 
۱۷۹  /۷ ۳۳۳؛   ،۵0  /۴ ۵0۱؛  24۳؛3/ 

علی بن اسماعیل بن محّمد: 5/ ۳04
علی بن اسماعیل تمیمی: ۲/ ۳۵۹

علی بن اقمر: 1۰/ 2۱2
علی بن امیرک خرافی َمْرَوزی: 5/ ۳۷۱

علــی بــن َانجــب بــن عثمــان = خــازن = ابــن ســاعی 
بغــدادی: 1/ 2۸۳، ۳۹۸؛ ۲/ ۷2؛ ۴/ 2۷۵

علی بن بذیمه: ۸/ ۱۱۳
علی بن برکات شریف حسنی: 1/ 2۵2

علی بن بزیمه: 3/ ۱4۶
بــی َازدی: 1/ 

ّ
علــی بــن بــالل بــن ابــی معاویــة مهل

۵۷4  /۷ 2۷۶؛ 
علی بن ُبْندار بن محّمد هاشمی: ۴/ 2۷2
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علــی بــن ُبَویــه = ابــو الحســن = معّزالّدولــه: 1/ 4۷۹، 
4۸0؛ ۴/ ۱4۹، ۱۵۶، 2۶۳، 440

علی بن جابر هبل: 11/ 44۵
علی بن جابر: 1/ ۶۳2

علی بن جریر: 1۰/ ۱۳۸
علی بن جعد جوهری: 3/ ۱4۶؛ 1۰/ ۱۵، ۱۶

علی بن جعفر بن اسود: 3/ 4۱۷
علی بن جعفر حمدانی: 3/ ۵۵

علی بن جعفر شمس الدین آملی: ۴/ 2۷۶
علی بن جمیل رّقی: 5/ ۳۷۱، 4۵۵، 4۵۶

علــی بــن َجهــم بــن بــدر ســامی خراســانی بغــدادی: 
3/ ۸۶، ۸۸، ۱04، 4۵2؛ 5/ ۳۷2

علی بن َجهم سلمی: ۹/ ۶00
علی بن َجهم: ۲/ ۵۱۹

علی بن حبابة فرودی = ابن  حبابه: ۴/ ۵۷۹
علی بن  َحْرب طائی: ۸/ ۱04، ۱0۵

علــی بــن حســام الدین بــن قاضــی قرشــی هنــدی = 
مّتقــی هنــدی: 1/ ۳۶، ۵۱، ۵۶، ۶0، ۶4، ۶۷، 
 ،24۷ ،۱۱۶ ،۱۱۳ ،۱۱۱ ،۱0۵ ،۱00 ،۹۸ ،۹4 ،۷۳
 /3 4۷4؛   ،۱0۹  ،۶۳  /۲ 24۵؛   ،۵۵۷  ،۵۵۵
 ،۵04  ،۱۱2  ،۱02  /۶ ۳2۷؛   ،2۸۳  ،2۶۷  ،۱4۹

۵۱  /۹ ۵۱۵؛ 
علی بن َحّسان واسطی: 1/ 4۷۶

عــی شــافعی: 1/ 
َ
ــن حســین = ِخل ــن حســن ب علــی ب

 /5 ۱۸۱؛   /3 4۷۶؛  ۶0۹؛۲/   ،۳۱۵  ،۳0۱  ،2۱0
۱۳0 ،۱20  /1۰ ۸2؛   /۸ 4۳۹؛   /۷ ۱42، ۱4۷؛ 

علی بن حسن بن دینار عبدی َمْرَوزی: 1/ ۱۶۵
علی بن حسن بن صقر صائغ بغدادی: 5/ ۳۷۳

علــی بــن حســن بــن علــی = باِخــرزی: 1/ 4۵0؛ ۴/ 
۵4۵  /11 ۷۹، 2۹۷، ۳4۶؛ 

علی بن حسن بن فّضال: ۲/ 44۸
علی بن حسن بن موسی بن محّمد: 3/ ۱۵۷

کر دمشــقی:  علــی بــن حســن بــن هبــة اهلل = ابــن عســا
 ،20۸ ،20۷ ،۱۱0 ،۱00 ،۹۸ ،۹2 ،۷۱ ،۷0 ،۵۱ /1
 ،۳۷۷ ،۳۷۳ ،۳۵۹ ،۳۳۵ ،۳2۵ ،2۸0 ،2۱۶
 ،۳۹۹  ،۳۹۶  ،۳۹2  ،۳۸۵  ،۳۸۱  ،۳۸0  ،۳۷۹
 ،۵۱۹  ،۵۱۸  ،۵۱۷  ،۵۱۵  ،4۹4  ،4۳۷  ،400
 ،۵۵4 ،۵۵2 ،۵4۸ ،۵4۷ ،۵4۶ ،۵۳۸ ،۵۳۷
۵۵۶، ۶۵۳، ۶۵4، ۶۵۷؛ 3/ ۱۷۵، 240، 244، 
 ،۳۱2 ،2۹۹ ،2۹۳ ،2۹0 ،2۸۳ ،2۷۵ ،2۵۱ ،24۵

44۶، ۵4۳، ۵۷۸، ۵۹۶؛ ۴/ ۱۹۵، ۳۸۹، 4۷2، 

4۷۹، 4۸0؛ 5/ ۳۵، ۵۳، ۵۹، ۱۱۷، ۱22، ۱42، 

 ،2۱2  ،۱۶۱  ،۱۵۸  ،۱۵۶  ،۱۵۱  ،۱۵0  ،۱4۸  ،۱4۷

220، 22۱، 2۹۷، ۳0۱، ۳22؛ ۶/ ۶0، ۸۷، ۹4، 

 ،4۳۳ ،4۳2 ،420 ،4۱۶ ،۳۱2 ،2۸۷ ،2۳0 ،۱۶0

 ،۵0۹ ،۵0۸ ،۵0۶ ،۵02 ،4۹۶ ،4۹۵ ،4۶۱ ،4۳۸

۵۱۳؛ ۷/ ۱2۶، ۱۷4، ۱۷۵، 2۳4، 24۶، 2۶۸، 

 ،4۸2 ،444 ،4۳۵ ،4۳۳ ،424 ،۳۹۸ ،۳۵۸

4۹۵؛ ۸/ ۸۷، ۱2۳، ۱۳۸، 240، 2۷4، ۳۶۳، 

۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۶، 402، 4۱۵؛ ۹/ ۱۳۶، ۱۶۱، 

۱۶2، 4۶۹، 4۷۳؛ 1۰/ ۳۶، ۵۸، ۸0، ۸۱، ۱04، 
 ،2۸0 ،2۷۷ ،2۶2 ،۱۷۹ ،۱42 ،۱4۱ ،۱۳۶ ،۱0۵
2۸2، ۳۳4، ۳۳۵، ۳42، 4۳۵، ۵۱۶؛ 11/ 2۹، 
 ،۱۵۷  ،۱۵۶  ،۱44  ،۱۳4،۱۳۵  ،۱۳0  ،4۵  ،۳4
 ،2۱۳ ،2۱2 ،۱۹۸ ،۱۹2 ،۱۷۹ ،۱۷۸ ،۱۷۷ ،۱۵۹

2۹۱ ،224
علی بن حسن بن یعمر شامی مصری: 5/ ۳۷۳

علی بن حسن رصافی: 5/ ۳۷۳
علی بن حسن زواری: ۴/ 2۷۶
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ی: ۲/ ۵۱۵، ۵۱۶
ّ
علی بن حسن شمیم حل

علی بن حسن طاَطری کوفی: 1/ 2۷۷
علی بن حسن عاملی َمْرَوزی: ۲/ ۵2۳

علــی بــن حســن عبــدی: 1/ ۵2، ۷4، 2۹4، 2۹۵، 
۳۹۶

علی بن حسن کلبی: 5/ 4۹0
علی بن حسن گیالنی: ۴/ 2۷۷
علی بن حسن مصری: 5/ ۳04

علی بن حسن میثمی: 3/ 42۵
علی بن حسین = ابو الفرج: 5/ ۳۱

علی بن حســین = شــفهینی: ۷/ ۱۸، 2۸، ۳۷؛ 11/ 
۳۱۳

ابــو الحســن: 1/  بــن حســین = مســعودی =  علــی 
 ،2۸۹  ،۱02  ،۹۸  ،۹۷  ،۹0  ،۸4  ،۶2  /3 ۳۶2؛ 
۳0۳، ۵۶2، ۵۶4؛ ۴/ ۳۱، 4۱، 4۶۱؛ ۶/ 4۱؛ ۷/ 
24۳؛ ۹/ ۱۶۵، ۱۶۹، ۱۹۱، 2۹4، ۳۷۳؛ 11/ 2۶، 

۱۱0 ،۶2 ،2۹
علی بن حسین بغدادی مصری: 1/ ۱۹۶

علی بن حسین بن حّماد لیثی واسطی: ۶/ 2۸
کرکــی:  ــق  ــن عبدالعالــی = محّق علــی بــن حســین ب
۴/ 2۷۶، 2۸۳، ۳۹۶، ۵۷2؛ 11/ ۳22، ۳۳۷، 

۳۷۳  ،۳44
علی بن حسین بن علی = ذوالّثفنات: ۲/ ۵42

علــی بــن حســین بــن علــی بــن ابــی بکــر محّمــد بــن 
ــر موصلــی: ۶/ ۶۸ ــی الخی اب

علــی بــن حســین بــن علــی بــن حســین بــن الحســن 
البصــری: ۴/ ۸4، ۱2۶

علی بن حسین بن علی درسکی: 1/ ۷۸
علــی بــن حســین بــن محّمــد = ابــو الفــرج اصفهانــی: 

 ،۱۶۹  ،۱0۹  ،۹۶  ،۸۸  ،۸۳  /۲ ۶0۹؛   ،۳۵۹  /1
 ،۳0۱ ،۳00 ،2۹۷ ،2۹۶ ،2۹2 ،2۸4 ،۱۸۸ ،۱۷۶
 ،۳۵۹  ،۳۵4  ،۳۵۳  ،۳۳۹  ،۳۳0  ،۳0۹  ،۳0۸
 ،۳۷0 ،۳۶۸ ،۳۶۷ ،۳۶4 ،۳۶۳ ،۳۶2 ،۳۶0
 ،4۱۳  ،40۱  ،۳۹۶  ،۳۹۵  ،۳۹4  ،۳۸۷  ،۳۷۱
۵۵۸؛   ،۵۵۵  ،۵۳۳  ،۵۳۱  ،۵0۶  ،4۶۸  ،44۹
3/ ۱0۱، ۱02، 2۶2، 2۸۹، 404، 40۹، 4۷2؛ ۶/ 
۳۳۵، ۵2۷، ۵۳۱، ۵۶۳، ۵۷2؛ ۸/  202؛ ۷/ 
 ،2۸ ،2۵  /11 ۱۹۷، ۱۹۸؛   /۹ ۸۸، ۱۹۵، ۱۹۶؛ 

۳۸
علــی بــن حســین بــن موســی = ابــن بابویــه: 3/ 4۱۵، 

4۱۷
علــی بــن حســین بــن موســی = شــریف مرتضــی = 
علم الهدی: 1/ ۵۶4، ۵۶۹، ۵۷0، ۵۷۷، ۵۸4؛ 
۲/ ۵2؛ 3/ ۹2، ۱4۳، ۱۵۸، ۱۹۶، 22۳، 4۷۹، 

۵۶۷؛ 5/ ۱۹، 20، ۵۹۳؛ ۶/ 42، 4۳؛ ۷/ ۱۱۷
علی بن حسین حائری: ۲/ ۵22

ــی شــهیفی = ابــن  شــهفیه: ۶/ 
ّ
علــی بــن حســین حل

۵۳۹
علی بن حسین زینبی: 11/ 2۱۵

علی بن حسین عبدی: 1/ 4۷۶
علی بن حسین غزنوی برهان: ۴/ ۵۶۶

کوفــی َاْودی: 1/ 22۹،  علــی بــن حکیــم بــن ُذبیــان 
۳02

علی بن حکیم: 1/ ۱04، ۳۱4؛ ۲/ ۵۶۷
ــَدوی =  ــاد َع ــن  حّم ــداهلل ب ــن ُعَبی ــاد ب ــن  حّم ــی ب عل
ابــن   حّمــاد عبــدی بصــری: 3/ ۵02؛ ۴/ ۱۳، ۵0، 
 ،240 ،2۳۷ ،2۳۵ ،22۹ ،22۸ ،22۷ ،22۶ ،2۱۱

۵۳۹ ،2۵۱ ،24۹ ،24۸ ،24۷ ،24۵ ،244
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علــی بــن حمــزه = ابــو ُنَعیم بصــری تمیمــی: ۲/ ۵۱۳؛ 
۵۷4 /۷

علی بن حمید قرشی: 1/ 220
خمی: ۶/ 2۸۱، 2۸۳

َ
علی بن رباح ل

علی بن ربیعة والبی: 3/ 2۹۳
علی بن رزیق: ۸/ ۷۶

علی بن َرزین: ۲/ ۵۵۵
علی بن روح: 11/ ۱۵۸

علی بن زبیر: ۴/ ۵۵0، ۵۵۱، ۵۵2
علی بن زرزور سورائی: ۴/ ۱۵2، ۱۵۳

علی بن زید بصری: 3/ ۱4۶
علــی بــن زیــد بــن ُجْدعــان بصــری: 1/ ۵۹، ۱۳۶، 

220  /1۰ 4۶۶؛   ،4۶2  ،4۶0  ،۱۷2
علی بن زید بیهقی: ۲/ ۵۱۵

علــی بــن زیــد: 1/ ۵۷، ۵۸، ۱۳۶، ۱۵۱، 4۵۶، 4۵۹، 
4۶۵، 4۶۷؛ 1۰/ ۶۱

علی بن زیدان عاملی: 11/ 40۹
علی بن زیدان: ۴/ ۵۷۹، ۵۸
علی بن سعید برقی: 1/ 4۶۵

علــی بــن ســعید بــن ُقَتیبــة َرْملــی: 1/ ۳۹۵، ۳۹۷، 
۶۵۵  ،۶۵2  ،۶۵۱  ،4۶0

علی بن سعید رازی: 1/ 2۸2؛ 11/ ۱40
علی بن سعید شامی: 1/ ۶۵2
علی بن سعید کندی: 1/ ۳0۳

علی بن سعید: 1/ ۳۹۵، 4۶۳؛ 1۰/ ۱42
 علــی قــاری هــروی 

ّ
علــی بــن ســلطان محّمــد = مــال

حنفــی = نــور الدیــن: 1/ ۳۶، 24۸، ۵0۳؛ 3/ 
2۱0، 2۹0؛ 5/ ۶4، ۱۸۶، ۱۸۹، 2۱2، 2۶4، 2۶۷، 
42۸، 4۳۷، 4۶4، 4۸۸، 4۸۹؛ ۶/ 4۱، ۱0۳؛ 

۷/ ۱2۷؛ 11/ 20۶، 20۸، 2۳۷
علی بن سلیمان = اخفِش کوچک: ۴/ ۳۸، 2۷۱

علی بن سلیمان بن حسین بن َجهم: 3/ 4۱۸
علی بن سلیمان مغربی مالکی شاذلی: ۶/ ۱۱0

علی بن شجره: ۲/ ۳۷۹
علی بن شهاب الدین َهَمدانی: 1/ ۱2۱، 4۶۹

بــن محّمــد َهَمدانــی: 1/ ۱2۱،  بــن شــهاب   علــی 
۹۷  /۶ 4۶۹؛   ،2۳۳٫۳۷۵

علی بن شهاب: 5/ ۳۳۷
علی بن صالح: 3/ ۱4۶

علــی بــن  طــاووس حســنی = ســّید بــن طــاووس: 1/ 
 /۲ ۵2، ۵۵، 2۷2، 2۷۳، 2۷۶، 2۷۷، ۳۷۱؛ 
۷۶، ۵2۱؛ 3/ ۱۳۳، 40۸، 4۱4؛۴/ ۱0۱، ۵۷4؛ 

۶/ ۱۹، 20، 4۳؛ ۷/ 4۹۸، ۵0۱، ۵۵0، ۵۷۵
علی بن طراد زینبی بغدادی: 5/ ۱2۳

علی بن طراد مطارآبادی: ۶/ 20
علی بن ظبیان عبسی: 5/ ۳۷۳

علی بن عابس: 1/ ۳۷2
علی بن عاصم: 11/ ۱۷۱

 /1 رومــی:  ابــن   = جریــج  بــن  عّبــاس  بــن  علــی   
۱۵۵  /۴ ۵۳؛  ۵۶4؛3/ 

علی بن عّباس نوبختی: 3/ ۵۵
علی بن عبد الرحمان اشبیلی: ۲/ ۵۱۵

علــی بــن عبــد الرحمــان بــن عیســی بــن ُعــروة بــن 
2۷۵  /1 قنانــی:  جــّراح 

علی بن عبد الرحمان کوفی: 5/ ۱0۸
 علی بن عبدالحسین موسوی: 11/ ۳2۱

علی بن عبدالحمید نیلی نجفی: ۴/ ۱۵2
علی بن عبدالّصمد حارثی: 11/ ۳44
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علی بن عبدالعزیز ابن  حاجب نعمان: 5/ ۱20
علی بن عبدالعزیز بحرانی: 11/ ۳۸۱

علی بن عبدالعزیز َبَغوی: ۶/ ۳00
عــی/ 

َ
ابــی محّمــد = ِخل بــن  بــن عبدالعزیــز  علــی 

ــی: ۶/ 2۵، 2۶، 2۸، 2۹، 
ّ
خلیعــی موصلــی حل

22  /۷ ۳۶؛   ،۳2  ،۳0
علــی بــن عبدالعزیــز جرجانــی: ۴/ ۷۶، ۷۸، ۸۳، 

۱0۹  /5 4۷۸؛ 
علی بن عبدالعزیز طلحی: 5/ 4۳۸

علــی بــن عبدالکافــی = ُســْبکی: 1/ ۱۸۹، ۱۹0، ۱۹۳، 
 ،2۱۷ ،2۱۶ ،2۱4 ،2۱۱ ،2۱0 ،20۸ ،2۷ ،۱۹۶ ،۱۹۵
 ،۳۳۷ ،2۳۱ ،22۹ ،22۸ ،22۵ ،224 ،2۱۹ ،2۱۸
۵24، ۵2۵، ۵۹۶؛ 3/ ۳2۹؛ 5/ ۱4۳؛ ۶/ ۵2۷؛ 
 /11 ۵4۸؛   ،۵4۶  ،۵2۹  ،4۳۶  ،4۳۵  ،۶0  /۷

2۹۱ ،2۷۷ ،2۷۶ ،24۸
علی بن عبداهلل = سیف الّدوله: ۴/ 2۶4

علی بن عبداهلل َازدی: 5/ ۵۹
علی بن عبداهلل بردانی: 5/ ۳۷۳

علــی بــن عبــداهلل بــن احمد = نــور الدین = َســْمهودی 
شــافعی: 1/ ۵۶، 24۳، 4۱0؛ ۲/ 4۶۵، 4۶۷؛3/ 
۱2۷، 20۸، 2۶2، 4۳۹، 4۸۵؛ ۴/ 2۱۶؛5/ ۱44، 
۱4۷؛ ۶/ ۹۹، ۳۹4؛ ۷/ 2۶۸، ۳۳۷، 4۳۵؛ ۹/ 

۳2۹، ۳۳2؛ 11/ ۶۶، ۶۷، ۶۸
علی بن عبداهلل بن حسن بن جهضم: 5/ ۳۷۳

علی بن عبداهلل بن عّباس = ذوالّثفنات: ۲/ ۵42
علی بن عبداهلل بن عّباس: ۸/ 404

علــی بــن عبــداهلل بــن وصیــف ناشــئ صغیــر/ اصغــر 
بغــدادی: 1/ ۵۶4؛ ۲/ ۱00، 42۱؛ 3/ ۵0۱؛ ۴/ ۵، 

442 ،۱۹۶ ،۵۸ ،۵۱ ،4۹ ،4۵ ،۳۵
علی بن عبداهلل عّباسی: 5/ 4۹

علی بن عبداهلل قصاب َبیع واسطی: 1/ 4۶0
علی بن عبداهلل  َمِدینی: ۸/ 4۹2
علی بن عبدة مکتب: 5/ ۳۷۳

علی بن عبده: 5/ 4۶۳
علی بن  ُعَبید عامری: 11/ ۱۵۸

علی بن ُعَبیداهلل بن ُمَسیب مسیبی: 3/ ۵4
علــی بــن ُعَبیــداهلل بــن نصــر بــن َســِری زاغونــی = ابــن 

 زاغونــی: 1/ 2۱2
 = ترکمانــی  ابــن   = ابراهیــم  بــن  عثمــان  بــن  علــی 
 ،202  ،۱۶۱  /۸ ۳۸۱؛   /۶ 4۱2؛   /5 ماردینــی: 

۳0۵  ،۳0۱  ،2۵0  ،24۸
علی بن ُعروة دمشقی: 5/ ۳۷۳
علی بن عصب ملحی: 3/ ۵4

 علی بن علوان حسینی: 11/ ۳۸2
علی بن علی بن نجاد بصری: 5/ 4۸، ۳۱۳

علی بن علی بن نما: 5/ 2۳
علی بن علی رضا خوئی: ۲/ ۳4۳

 ،۳۹۵ ،2۷۵ ،200 بــن عمــر = دارُقطنــی: 1/  علــی 
4۵۷، 4۹2، ۶۵۱، ۶۵۶؛ ۲/ ۱۶0، 4۵2، 4۵۳، 
 /۴ 44۷؛   ،۱۹۱  ،۱۸۳  ،۱۵۳  /3 4۶4؛   ،4۵۹
4۶0؛ 5/ ۱4۱؛ ۶/ ۱۶0، ۱۸۱، 2۹۷، ۳۶۳، 4۳0، 
 ،۱۵۳  ،۱۳۶  ،۱2۷  ،۱2۶  ،۱2۵  /۷ ۵0۷؛   ،۵02
 ،۳۹0 ،۳2۶ ،2۶۸ ،۱۷۵ ،۱۶۹ ،۱۶2 ،۱۵۷ ،۱۵۵
 ،4۵2 ،44۹ ،442 ،440 ،42۱ ،4۱0 ،40۹ ،۳۹۵
4۵۵، 4۵۹، 4۶4؛ ۸/ ۶4، ۷۶، ۹۶، ۱۳۹، ۱۶2، 
 ،۳۸۷  ،۳۷۹  ،2۸۱  ،2۷۱  ،2۵0  ،24۹  ،2۳۵
 ،4۶۵  ،4۵4  ،442  ،2۶4  ،4۵  ،22  /۹ 40۸؛ 
 ،4۹2 ،4۸۸ ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۷4 ،4۷۱ ،4۶۸
 ،۵2۸  ،۵2۶  ،۵20  ،4۹۹  ،4۹۸  ،4۹۷  ،4۹۶
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 ،۱۱۵  ،۶۶  /1۰ ۵۹۱؛   ،۵۷0  ،۵4۳  ،۵۳۶  ،۵۳0
 ،۱۳۹ ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱۳۱ ،۱22 ،۱۱۷ ،۱۱۶
 ،2۱۹ ،20۷ ،۱۷۵ ،۱۷۱ ،۱۶۱ ،۱۵2 ،۱4۸ ،۱4۷
22۱، ۳04، ۳2۷، 4۱۱؛ 11/ 4۳، 4۵، ۱۳۶، ۱40، 

۱۵۹ ،۱۵0 ،۱4۵
علی بن عمر بن عبداهلل بن َشْوذب: 1/ 2۹۸

علی بن عمر بن محّمد ِحْبری: 1/ 4۶۵
علی بن عمر: ۹/ 2۷۱

علی بن عمروانی: ۲/ ۱۸0
علــی بــن عّیــاش بــن مســلم َالهانــی ِحْمصــی: 1/ 

۵۳0  ،۱۶۷
علــی بــن عیســی = ابــو الحســن = ِاربلــی: 1/ ۳۷0، 
۳۷۱، ۳۷4، ۳۹۳؛ ۲/ ۵۹، ۷۶، ۳۷۳، ۳۷۷، 
۳۸۳، ۵4۸، ۵4۹؛ 3/ 22؛ ۴/ ۵۷4؛ ۶/ 4۳

علــی بــن عیســی = ُرّمانــی نحــوی: 1/ ۵۷0، ۵۸2، 
۵۶۷  ،242  /3 ۵۹۱ ؛ 

علی بن عیسی ِحمَیری: 5/ ۵۹
علی بن عیسی ِرْبِعی نحوی بغدادی: ۴/ 2۷0

علی بن غدیر مضّرس غنوی: ۹/ 24۷
علی بن غراب کوفی: 3/ ۱4۶

علــی بــن فخرالدیــن محّمــد بــن شــیخ حســن: 11/ 
۵0۷

علی بن فرس: 5/ ۳۷4
علی بن فضل بن محّمد فاَرندی: 1/ 4۶۵

علی بن فضل اهلل حسینی: ۴/ 2۸2
علی بن فالن طاحن: 3/ 224

علــی بن قــادم ُخزاعی کوفــی: 1/ ۹2، ۱۶4، ۳0۶؛ 3/ 
۱4۶

علی بن قاسم کاشانی: ۴/ ۸2

علی بن قرین بصری: 5/ ۳۷4
علی بن مجاهد بن مسلم کابلی: 5/ ۳۷4

علی بن مجاهد: 1۰/ ۱۷۷، ۱۷۸؛ 11/ ۵2
علــی بــن محّمــد = قوشــچی: 1/ ۳۸، 240، ۵۳۱، 
۳۱۵، ۳۵۱، ۳۵2؛   /۶ 24۶؛   /3 ۵۷2، ۵۸۳؛ 

222  /۷
علی بن محّمد اصغر: 5/ ۱۸

علی بن محّمد بدیهی: ۴/ ۸۷
علــی بــن محّمــد بــن ابراهیــم = خــازن بغــدادی = 
عالءالدیــن: 1/ ۳۸۷، ۵۷۳، ۵۷۵، ۵۷۶؛ ۲/ 
 ،2۶۱ ،2۵۹ ،2۵۳ ،24۹ ،24۵ ،۱۷۱ 42۵؛3/ 

4۵ ،2۱  /۹ ۱4۶، 2۸۹؛   /۷ ۵0۳؛  2۶2؛۶/ 
علــی بــن محّمــد بــن ابــی الفهــم = َتُنوخــی: 3/ ۵0۱، 

۵۳4، ۵۵۶، ۵۵۹؛ 5/ 2۹2
علــی بــن محّمــد بــن ابــی شــوارب امــوی بصــری: 5/ 

۱0۷
ی مّکــی = ابــن  َصّباغ  علــی بــن محّمــد بــن احمــد َغــِزّ
مالکــی: 1/ ۳۵، ۶۹، ۷۹، ۹۸، ۱02، 22۳، 2۳۱، 
 ،4۸۶  ،4۶۷  ،4۵۹  ،40۹  ،۳۸۱  ،۳۷۶  ،2۳۸
 /۴ ۵۳0؛   ،2۷۸  ،۵4  /3 ۶0۹؛   ،۵۷۱  ،۵۵۵
4۱، ۹۸، ۱۵4، 4۹۶، ۵0۳؛  ۱0۱؛ ۶/  ۵۷4؛ 5/ 

۸۹ /۸
علی بن محّمد بن بّشار: 5/ ۳0۱

علی بن محّمد بن بنان: ۲/ 2۷۵
علی بن محّمد بن ُبْندار قزوینی: 1/ 4۶۵

علــی بــن محّمــد بــن جعفــر = ابــو الحســین = ِحّمانــی 
افــوه: 3/ ۶، ۱۱، ۹۵، 4۱۱

علی بن محّمد بن جعفر اهوازی: 1/ ۳40
ــو  علــی بــن محّمــد بــن حبیــب بصــری شــافعی = اب
 ،20۱  /3 ۱۵۵؛   ،۱۵4  /۲ مــاوردی:   = الحســن 
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24۳، 2۸۵؛۴/ ۱4۵، ۳00، ۳0۶؛ 5/ ۱42، ۱۶۱؛ 
۶/ ۹2؛ ۷/ ۶، ۱۷۳، ۱۷4، ۱۹۹، ۳۹2، 4۳۳، 

۱2۵ ،۸۷  /۸ ۵۳۶؛ 
علی بن محّمد بن حبیبة کندی: 1/ 2۸4
علی بن محّمد بن حسن جوهری: 1/ 4۶0

علی بن محّمد بن حسین متطّبب: ۴/ 2۸2
علی بن محّمد بن زبیر کوفی: 5/ ۱0۸

علی بن محّمد بن سعید موصلی: 5/ ۳۷4
علــی بــن محّمــد بــن ســلیمان َنْوَفلــی: ۲/ 2۹۷؛ 3/ 

۳0۳؛ ۴/ 4۶۱
علی بن محّمد بن شجاع ربعی: 1۰/ ۱۷۹

علی بن محّمد بن صائغ: 11/ ۱۳۳، ۱۳4، ۱۳۵
علــی بــن محّمــد بــن عّبــاس = ابــو حّیــان توحیــدی: 
۲/ ۱۸۸، 200؛ ۴/ ۱02، ۱۱0، ۱2۹؛ 5/ 420، 42۱
ــو  ــی ســیف = اب ــن اب ــن عبــداهلل ب ــد ب ــن محّم علــی ب
الحســن = مدائنی: ۲/ ۵22؛ ۹/ ۶4، ۶۵، ۱۳۷، 
 ،4۶۵  ،۳2۸  ،2۵0  ،۱۷۹  ،۱۷۸  ،۱۷2  ،۱۵۵

۵۷ ،۵۵ ،2۸  /11 ۵2۵؛ 
علی بن محّمد بن  عراق کنانی: ۶/ ۱0۱، ۱۱۶

ــو الحســن حســینی  ــن علــی = اب ــد ب ــن محّم علــی ب
حنفــی = ســید شــریف جرجانــی: 1/ ۳۸، 2۳۵، 

۵۸۳ ،۵۶۹ ،۵۳۱
علــی بــن محّمــد بــن علــی = عمــری علــوی = نجــم 
الدیــن: 3/ ۱۱0، ۱۱۱، ۱۱۵، 40۹، 4۱۳، ۵۱۱؛۴/ 

22۷؛ ۶/ 4۱، ۵۱4؛ ۹/ ۵44
ی: 11/ ۳22 ّ

علی بن محّمد بن علی بن محل
علی بن محّمد بن علی: 1/ ۳۱4

علی بن محّمد بن فرات: ۷/ ۱۱۶، ۱۱۸، ۱20
علی بن محّمد بن ُقَتیبۀ نیشابوری: ۲/ ۳۷4

علی بن محّمد بن مّکی عاملی جبعی: 11/ ۳۸0
ــن یونــس = بیاضــی عاملــی: ۲/  ــد ب ــن محّم علــی ب
 /۴  ۱0۸ ،۹۵  /3 ۵۹، ۷۶، 2۸۳، ۳۱0، ۵۷۹؛ 
 ،4۸۶  ،4۵۱  ،2۸۳  ،2۵۳  ،22۹  ،۱۹۸  ،۱۳۱

۳2۱  /11 ۳۱۵؛   ،44  /۶ ۵۷۵؛   ،۵۷4
علی بن محّمد تمیمی: ۴/ ۱۹۷

بــی شــافعی = ابو الحســن = ابن 
ّ

علــی بــن محّمــد ُجال
 َمغاِزلــی: 1/ ۸۷، 20۹، ۳۱۶، ۳۹۵، 4۶0، 4۹۱؛ 
 ،۱0۱  /3 4۹0؛   ،4۶4  ،4۶۳  ،4۶2  ،4۵۷  /۲
۱۸2، ۱۸۳، 24۳، 2۶2، 2۸2، ۳۳۳، ۳۳4؛ ۶/ 
۹۱، ۹2، ۹۳، ۱0۱، ۱۱4، ۵02، ۵۱4؛ ۷/ 20، 2۵، 

4۳0
علــی بــن محّمــد ِحّمانــی: ۴/ 2۹۵، 2۹۶؛ 11/ ۵۱۱، 

۵۱2
علی بن محّمد دّهان: 1/ ۳۷۱

علی بن محّمد زهری: 5/ ۳۷4
علی بن محّمد صائغ: 1۰/ ۱۷0

علــی بــن محّمــد طبــری = ابــو الحســن: 3/ 24۱، 
۷۵  /۴ 24۳؛ 

علی بن محّمد َطناِفسی کوفی: 1/ ۱۷۱؛ 1۰/ ۱۷۳
علی بن محّمد عامری: 5/ ۳02

علی بن محّمد َعَدوی ُسَمیساطی: ۲/ ۵۱4، ۵۱۷
علی بن محّمد عسکری: 3/ 224

علی بن محّمد َعْنسی: ۴/ 4۶۹
علی بن محّمد فقیه: 11/ ۱۵۹

علی بن محّمد کاتب: ۴/ ۳۸۸
علی بن محّمد َمْرَوزی حّبینی: 5/ ۳۷4

علی بن محّمد َمّصیصی: 1/ ۱۸۸
علی بن محّمد ُمقری: ۲/ ۱0۷
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علی بن محمود عاملی: 11/ ۳۸0، 4۹۳
علــی بــن مدینــی: 5/ ۳۵۷، 4۹۸، ۵۱۸؛ ۶/ ۳۷2؛ 

۷/ ۱۵۵؛ ۸/ ۱۵0؛ ۹/ ۵2۸، ۵۷0؛ 1۰/ ۱۵۱
علی بن مسلم شافعی: ۲/ ۹2

علی بن معاذ رعیسی: 5/ ۳۷۵
علی بن معالی: ۲/ ۱0۷
علی بن معین: ۹/ ۵۷0

علی بن مغیره: ۲/ ۳۹۸
علــی بــن مفّضــل َمْقِدســی اســکندرانی مالکــی: 5/ 

۱42
علی بن منّجم یحیی: 3/ ۶۷
علی بن ُمنذر: 1/ ۹0؛ 3/ ۱4۶

علی بن منصور: 3/ ۱42
علی بن مهدی عّباسی: ۴/ ۱42

علی بن َمهرویة قزوینی: 1/ ۷2
علی بن موّفق: 11/ 22۵
علی بن میثم: 3/ ۱42

علی بن میمون: 5/ 2۸۷
علی بن ناهض ُنَویری مالکی قاضی: ۶/ ۸4

علی بن نصر بن علی َازدی مصری: 5/ 2۹۱
علی بن نصراهلل جزایری: 11/ ۳۸0

علی بن هارون بن منّجم: 3/ ۵۵4؛ ۴/ ۸۵
علی بن هاشم بن ُبَرید: 3/ 2۶۸

علــی بــن هاشــم کوفــی: ۲/ ۳2۸؛ 3/ ۱4۶؛ 1۰/ 20۶، 
20۷

ــو نصــر: 1/ ۱۶۱،  کــوال = اب علــی بــن هبــة اهلل = ابــن ما
20۸؛ 5/ 4۸۸؛ 1۰/ ۱۷۹

علی بن هالل جزائری: ۴/ 2۷۶، ۵۷2
علی بن یحیی: 3/ ۶۵

علــی بــن یزیــد ألهانــی: ۷/ 40۸، 40۹، 4۱0، 4۸2؛ 
۱4۷  /1۰

علی بن یعقوب بن ُسَوید وّراق مصری: 5/ ۳۷۵
علی بن یعقوب مصری شافعی: 5/ ۱۱4

علــی بــن یوســف بــن جریــر بــن معضــاد شــافعی 
2۵۹  /11 خمــی: 

َ
ل

علی تبریزی: ۲/ ۳4۳
علی جارم: ۷/ ۱2۱

علی حزین: ۶/ ۶۷؛ 11/ ۵0۸، ۵40
علی حسینی میالنی: ۶/ ۱0۸

علی خراسانی = الّشیخ الّرئیس: ۶/ ۵2
علی خواّص: 11/ 2۷۱
علی  ُذویب: 11/ 2۸۹

علی رّزاز: 1/ 2۷۳
علی شبلی: 5/ ۹۷

علــی ُعَبیــداهلل بــن حســن بــن بابویــه = منتجــب 
۳۸۸  ،2۸2  ،2۷4  ،2۷۳  /۴ 2۷۵؛   /1 الدیــن: 

علی علیاری تبریزی: ۲/ ۵4۹؛ ۴/ 2۸۱
علی قاری استرآبادی: ۴/ 2۷۶

علی قمشه ای: 1/ 2۶۷
ِب مدّرس: 11/ ۳۷۳ ّهِ

َ
علی ُمذ

علی مرصفی: 5/ ۶2
ی: ۴/ ۵۷۳

ّ
علی مزیدی حل

علی هاللی: 3/ 4۳
علیا مالکی: ۷/ ۳۶۸، ۳۶۹
علی اصغر بروجردی: ۶/ 4۶

 ،2۷۷  ،2۷۶  ،2۶۸  /۴ قمــی:  برقعــی  علی اکبــر   
2۸0  ،2۷۹  ،2۷۸
علیة بن ربیع: 5/ 24۳
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علی خــان بــن احمــد = مدنــی حســینی شــیرازی = 
ابــن معصــوم: ۲/ ۶0، ۱۱۷، ۱2۷، 2۸۳، 2۹4؛ ۴/ 
۱2۹، 2۶۷، ۳۹4؛ ۶/ 4۵، ۶۸، ۷۱؛ ۷/ ۵۱۳، 
۵۵۸، ۵۶۵؛ 11/ ۱2، 2۹4، ۳۵0، ۳۵۵، ۳۹۷، 
 ،4۶0 ،4۵۱ ،42۸ ،42۷ ،4۱۸ ،4۱0 ،40۵ ،۳۹۸
 ،۵44  ،۵4۳  ،۵0۵  ،۵04  ،۵0۱  ،4۸۳  ،4۷4

۵۵2 ،۵۵۱ ،۵4۶
علی خان گلپایگانی: ۲/ ۳42

علی َدده بن مصطفی = ســکتواری: 5/ ۵2، ۱04؛۶/ 
4۱، ۱۸2، 400، ۵00؛ ۸/ ۱۳2، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، 

2۵2، ۳۷۳؛ 1۰/ ۳2۶، ۳2۸، ۳4۶
َمة فهمی: ۹/ ۵۶۳

َ
علیم بن َسل

کمــره ای: 11/  علی نقــی بــن ابــی العــال محّمدهاشــم 
۳۸0

 علی نقی فیض اإلسالم اصفهانی: ۴/ 2۸۱
 علی نقــی نقــوی لکهنــوی: ۲/ ۳4۳؛ 3/ ۱۱۹؛ ۶/ 

۵۸0 ۵۳؛ ۷/ 
عمــاد الدیــن = حســن طبــری: 1/ 2۷۶؛ ۲/ ۷۶؛ 3/ 

22، ۵۵۶؛ ۶/ 4۳
عمــاد الدیــن = محّمــد بــن ابــی القاســم = طبــری: ۲/ 

2۷۵
عمادالدین ابو جعفر: 3/ 4۵۸

کاتــب اصفهانــی = محّمــد بــن محّمــد  عمادالدیــن 
ــن حامــد: ۴/ 4۸0، ۵۳۷، ۵42، ۵4۸، ۵۵۷،  ب

۵۹2 ،۵۸۸
عمادالدین محمود: 11/ ۳۷4

عماد الدیــن یحیــی عامــری: ۷/ ۱۸۸، ۵۳۷؛ ۹/ 
۵0۹

ِعمادی حنفی دمشقی: 1/ ۵۱۵

عّمار بن ابی سالمة بن عبداهلل: ۹/ ۵۶۳
عّمار بن َحریز عبدی = ابو هارون: 1/ 4۷۷

عّمار بن رجاء: 1۰/ 22۱
عّمار بن زربی = ابو معتمر بصری: 5/ ۳۷۵

عّمار بن عطیة کوفی وّراق: 5/ ۳۷۵
عّمار بن مطر = ابو عثمان رهاوی: 5/ ۳۷۵

عّمار بن معاویة کوفی: 3/ ۱4۶
عّمار بن نصر: 1/ ۱۱۶

عّمــار بــن هــارون = ابــو یاســر مســتملی: ۹/ ۵۱۹؛ 1۰/ 
۱4۵

عّمــار بــن یاســر َعْنســی = ابــو یقظــان: 1/ ۱۱۶؛ ۲/ ۷، 
 ،2۹۵ ،22۷ ،22۶ ،۱۹۵ ،22۵ ،۱۹۱ ،۱2۸ ،۹۶
4۶۱؛ 3/ ۱۹۳، 24۶، 2۹۱، 2۹2؛ ۴/ ۱0۷، 2۳۸؛ 
 ،24۸ ،۱۹۱ ،۱۳۱ ،۱2۳ ،۱22 ،۱2۱ ،۱20 ،۱۱۹ /۶
 ،۳۵۱ ،20۱ ،۱4۸ ،۱۳۱ 4۸۳، 4۹4، 4۹۵؛ ۷/ 
 ،4۵۳  ،44۸  ،44۱  /۸ 4۶۷؛   ،44۵  ،۳۷0
4۵۷، 4۵۸، 4۶2، ۵4۸، ۵۸۱؛ 1۰/ ۳۳، ۷۶، 
 ،۵۷0 ،4۶0 ،۳02 ،24۹ ،۱۸۵ ،۱۸4 ،۱۵۹ ،۹4

۵۷۸؛ 11/ ۸0، ۱0۹
عّمار ُدهنی: ۷/ 2۱۹

عمــارة بــن ابــی الحســن یمنــی = ابــو محّمــد = فقیــه 
ُعمــاره: ۴/ ۹، ۱0، 4۵۳، 4۹۸، ۵0۷، ۵۱۱، ۵۱2، 
 ،۵۷۸ ،۵۷۷ ،۵4۸ ،۵4۷ ،۵24 ،۵2۳ ،۵22

۵۹2 ،4۸۹ ،۵۸۸ ،۵۸4
عمــارة بــن ُجَویــن عبــدی = ابــو هــارون: 1/ ۵۸، ۹۷، 
 ،4۶۵  ،۳۹۹  ،۳۹۶  ،۳۹۳  ،۳۹2  ،۱۳۷  ،۹۸

۷2 ،۷0  /۲ 4۶۷؛ 
عمارة بن حزم انصاری: ۷/ ۳۸۱

عمارة بن زیاد: 5/ 242
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عمارة بن زید: 5/ ۳۷۵
عمارة بن عقیل: ۲/ ۵۱0

عمــارة بــن ولیــد: 1/ ۵۱۳، ۵۱۸، ۱۱۷، 2۷0؛ ۲/ ۱۹۸، 
2۱0، 2۱2، 2۱۳؛ ۷/ ۵۱۶؛ 1۰/ 2۶0، 2۶2

عمارة خزرجی انصاری: 1/ ۱۱۷
عمر ابو نصر: ۸/ ۵۵۵؛ ۹/ 4۱0

عمر بصری: 1/ ۱۹۷
عمر بن ابان: ۹/ 424، 4۵۱، 4۵2

عمر بن ابراهیم بن احمد کنانی: ۴/ 2۷۱
کــردی هاشــمی: 5/  بــن خالــد  ابراهیــم  بــن  عمــر 

440  /۷ 4۸0؛   ،۳۷۵
عمر بن ابراهیم حسنی = ابو البرکات: 5/ 22

ــی: ۴/  ــو القاســم زعفران ــن ابراهیــم عراقــی = اب عمــر ب
44۱ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۸2

عمر بن ابی ربیعه: 3/ ۹۷؛ ۴/ 2۹۵
َمة بــن عبداألســد مخزومــی: 1/ 

َ
عمــر بــن ابــی َســل

42  /11 ۶2۹؛   ،۳4۵  ،۳44  ،۱۱۷
عمر بن ابی غیالن ثقفی: 3/ ۵۵۹

عمــر بــن احمــد = ابــن شــاهین: 1/ ۱۶۶، ۱۶۸، 2۷۳، 
۳04، 44۳؛ ۲/ ۱0۹، 404؛ 3/ 20۱، 20۸، ۵۷۹؛ 
 /۹ ۱۷0؛   /۸ ۱۶4؛   ،۱2۵  /۷ 4۱۹؛   ،2۸2  /۶

4۵4، 4۶۸؛ 1۰/ ۱4۷
عمر بن احمد بن عدیم حلبی: ۴/ 4۳0

عمر بن احمد بن محّمد ُمقری: 3/ ۵۵۹
عمر بن احمد خرپوتی حنفی: ۶/ ۱0۸

عمر بن احمد سودانی: ۲/ ۱۸0
عمر بن اسماعیل بن احمد موصلی: ۴/ ۱4۳

عمــر بــن اســماعیل بــن مجالــد همدانــی: 5/ ۳۷۶، 
۵02؛ ۷/ ۱2۵

عمر بن اسید: 3/ ۳0۷
عمر بن ُبَکیر = ابو حفص: ۲/ ۳02

عمر بن بهلیقا طّحان: 5/ ۱24
عمر بن جعفر وّراق بصری: 5/ ۳۷۶

عمر بن حاجب: 1/ 22۱
عمر بن حبیب عدوی بصری: 5/ ۳۷۶

عمر بن حسن = ابن  دحیه: 5/ ۳۷۶
عمــر بــن حســن بــن َمزید بــن َامیلــة مراغی حلبــی: 1/ 

۳۱2 ،2۳2
عمر بن حسین ُجَمحی: 5/ ۶0

عمر بن حفص دمشقی خیاط: 5/ ۳۷۶
عمر بن درهم اسدی: 1/ ۱۶0

عمر بن ذّر: 5/ 4۳۳
عمر بن راشد ابو حفص جاری: 5/ ۳۷۷

عمر بن ریاح بصری: 5/ ۳۷۷
عمــر بــن ســعد بــن ابــی وّقــاص = ابــن ســعد: ۲/ 

۸۶  /11 ۵۳۱؛  44۹؛۹/   /5 ۵۸0؛   ،۵۷۸
عمر بن سعد خوالنی: 5/ ۳۷۷

عمر بن سعد نصری: 1/ ۳۱۸
عمر بن سعید دمشقی: 5/ ۳۷۷

کر بصری: 5/ ۳۷۷، 444 عمر بن شا
 ،۱۸۱ اخبــاری: 1/  بصــری  ُنَمیــری  ة  َشــّبَ بــن  عمــر 
۳۵۸، ۳۵۹؛۲/ ۱۷۹، 40۱؛ ۷/ 20۸؛ ۸/ ۱۹۶؛ 

۳۵۸  ،۳۳۹  ،2۷2  /1۰ ۱۷۳؛   ،۱۳2  /۹
عمــر بــن صبــح/ ُصَبیــح خراســانی: 5/ ۳۷۷؛ 1۰/ 

۱۳۸ ،۱۳۷
عمر بن عامر انصاری: ۶/ 44۹

عمر بن عبد الرحمان فارسی قزوینی: 1/ ۵۸۵
عمر بن عبد بن عمران مخزومی: ۶/ ۳۷۸



۴۴3 فهرست نمایگان:  کسـان

عمــر بــن عبدالعزیــز: 1/ ۱0، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱40، ۱۸۱، 
20۶، 22۷، 24۳، ۳۵۸؛ ۲/ ۱۶۶، 20۷، ۳۹4؛ 
۴/ 20۹؛ 5/ ۵۳، ۱۷۳، ۱۹0، ۱۹۱، 2۸۷، ۵۳۷، 
۵4۹؛ ۶/ ۱۹4؛ ۷/ 2۷۹؛ ۸/ ۱22، ۱40، ۱۸4، 
 ،۵۳۷  /۹ ۳۸۶؛   ،۳۶۷  ،۳۱۱  ،2۶۳  ،24۶
 ،۳۱4  ،۳0۸  ،2۱2  ،4۵  /1۰ ۵4۱؛   ،۵40  ،۵۳۸
40۹، 4۱0، 44۶، ۵۶۷؛ 11/ ۶، ۱۶۱، ۱۶2، ۱۹۱، 

2۵0 ،2۱۱ ،۱۹۳ ،۱۹2
عمر بن عبدالغّفار: 1/ ۱۳۷، ۳۵0

عمر بن عبداهلل بن یعلی بن ُمّره: 1/ ۱0۳، ۱04
عمر بن عبدالمجید میانشی: 1۰/ ۱42

شــافعی  حلبــی  عرضــی  عبدالوّهــاب  بــن  عمــر 
42۶  /11 قــادری: 

عمر بن ُعَبید بصری = ابو حفص خّزاز: 1۰/ ۱4۳
ــب؟مهع؟: 1/ ۱۱۵، ۱۳۷،  ــی طال ــن اب ــی ب ــن عل ــر ب عم

۱40؛ ۸/ 2۶
عمر بن علی سرخسی: ۷/ ۱۵۵؛ 11/ 2۷۳

عمر بن عمرو َعْسَقالنی طّحان: 5/ ۳۷۷
عمر بن عیسی اسلمی: 5/ ۳۷۸
عمر بن فارض: 5/ ۳۹؛ 11/ 2۸۵

عمر بن لیث: 1۰/ ۱۷۳، ۱۷۵
عمر بن محّمد = ابو حفص تلُعکَبری: 5/ ۳۷۸

عمر بن محّمد بن احمد َنَسفی: ۴/ ۵۶۵
عمر بن محّمد بن خضر ِاربلی: 1/ 2۱۶

عمر بن محّمد بن َسِری وّراق: 1/ ۳۵۸؛ 5/ ۳۷۸
عمر بن محّمد: ۷/ 4۶0؛ 11/ 2۵۸

عمر بن مدرک قاص بلخی: 5/ ۳۷۸
ه: ۶/ ۳۳۹ عمر بن ُمّرَ

ــافعی: 1/  ــی ش ــّری حلب ــر َمَع ــن عم ــر ب ــن مظّف ــر ب عم
2۳0

بــن وجیــه وجیهــی: 5/  بــن موســی میثمــی  عمــر 
۵0۱  ،۳۷۸

عمــر بــن هــارون: 5/ ۳۷۸، 444؛۹/ ۵2۹، ۵۳0، 
2۳۵  /11 ۵۳۱؛ 

عمر بن واصل: 5/ 4۹۱
عمر بن یزید رّفاء بصری: 5/ ۳۷۹

عمر رضا کحاله: 5/ 220؛ ۷/ ۳۳۸
عمر سکونی: 3/ ۶۱

عمر عبادی مصری شافعی: 11/ 2۸۹
عمر ُعْتبی رکن الدین بن محّمد قرشی: ۶/ ۸۳

عمر فّروخ: ۲/ ۵۱۸
عمر کلبی: 1/ 20۷

عمر واسطی صّفار: ۴/ ۵۵۷
عمران بن ابان: 1/ ۳00

عمــران بــن ُحَصیــن ُخزاعــی = ابــو نجیــد: 1/ ۱۱۹، 
4۹2؛   ،4۸۸  ،۳۷2  ،۳2۷  /3 ۷۹؛   /۲ 4۹۷؛ 
۴/ ۶۵؛ ۶/ ۱2۳، 2۹2، 2۹۵، 2۹۶، ۳0۶، ۳0۷، 
 ،۳42  ،۳4۱  ،۳۳۸  ،۳2۶  ،۳2۱  ،۳۱۹  ،۳۱۶
۳4۸، ۵۱۵؛ 5/ ۷۱؛ ۷/ ۵۶۸؛ ۸/ ۱۱۷، ۱۶2، 
۱۸۱، 2۶۹، ۳2۹، ۳۳۱؛ ۹/ ۱۱۳، ۱۱4، ۱۷۷؛ 1۰/ 

444 ،۳۱2 ،۳۱۱ ،۱00
ــی: 1/ ۵۳۶، ۵40، ۵4۱،  ــان سدوس ــن حّط ــران ب عم

۵42؛۲/ ۳۶۳؛ 5/ 44۹؛ ۸/ 2۳۷؛ ۹/ ۶0۱
عمران بن سواده: ۶/ ۳۱۳، ۳۱4

عمران بن شاهین: ۴/ ۱۵0
عمران بن مخزوم: 3/ ۱۵
عمران بن مسلم: 1/ ۱۱۸
عمران بن مّناح: ۸/ 2۱2

عمران: ۶/ ۵۱۵، ۵2۱؛ ۸/ ۱۶2، ۱۸۱
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عمره = اّم  خارجه: ۲/ ۳۹۷، ۳۹۸
عمرو َاْودی: 1/ ۱0

عمرو بن ابان بن سعید اموی: ۷/ 44۵
عمرو بن ابان بن عثمان: ۹/ 4۵۸، 4۵۹
عمرو بن ابی عمرو: ۸/ ۳04، ۳0۵، ۳0۶

عمرو بن ابی قیس: 1۰/ ۱۷۶
عمرو بن اراکة ثقفی: 11/ 4۵، ۵۳

عمرو بن ازرق: ۶/ 2۳۵
ازهــر عتکــی بصــری: 5/ ۳۷۹، 4۸۳،  بــن  عمــرو 

۵4۳  /۹ ۵02؛ 
عمرو بن اسد: ۷/ ۳۹۱

عمرو بن اسود: 1۰/ ۳2۹
عمرو بن اصم: ۹/ ۳۵2

عمرو بن اّم  ادراکة ثقفی: 11/ 4۵
عمرو بن امّیة ضمری: ۸/ ۳0۱

عمرو بن انس انصاری خزرجی: ۹/ ۵۵۹
عمرو بن اهتم: ۹/ 2۶۳، 2۶۵، 2۹۳

عمرو بن ِایاس: 5/ 24۳
عمــرو بــن بحــر = جاحــظ: ۲/ ۳0، ۱۱0، ۱۶2، ۱۶۳، 
 ،2۹۵  ،2۹4  ،2۸4  ،2۳۵  ،2۱۷  ،۱۸۸  ،۱۶۶
 ،۹۷  ،۶۳  /3 ۵۶۱؛   ،۵0۸  ،4۳۵  ،40۷  ،۳۹۵
 ،4۳0 ،۳۶۶ ،۳۶۵ ،۳۶0 ،242 ،۱۹۵ ،۱۶۶ ،۱۳۸
۵0۸؛ ۴/ ۱0۳؛ 5/ 4۸، 2۵۶، ۳۷۹، ۵۳۹، ۵4۱؛ 
۶/ 20۸، ۳۱۱؛ ۷/ ۱0۹، ۱۳2، ۱۳۳، 20۹، 24۷، 
2۹۶، 2۹۷، ۵۷۵؛ ۸/ ۹۷، 4۶۹؛ ۹/ ۶00؛ 1۰/ 

۵۵۱ ،44۶ ،۳4۷ ،2۹4 ،۸۱ ،۳۳
عمــرو بــن  ُبَدیــل بــن َوْرقــاء ُخزاعــی: ۹/ 2۶۳، 2۶۶، 

۵۵2 ،۳۵۱ ،2۹۳ ،2۸۱
عمرو بن بکر سکسکی: 5/ ۳۷۹

عمرو بن بالل: ۹/ ۵۶۳
عمرو بن تمیم: ۲/ ۳۶4

عمرو بن ثابت اصیرم: 1۰/ ۱۸۶
عمرو بن ثابت: 5/ 242

عمرو بن جاوان بصری: ۹/ ۵22
عمرو بن جریر = ابو سعید بجلی: 5/ ۳۷۹

عمرو بن َجْعَدة بن ُهَبیره: 1/ ۵۵، ۱۳۷
عمرو بن جموح انصاری: 3/ 2۵۳؛ 5/ ۱۱۵، 24۳

عمرو بن جمیع: 5/ ۳۷۹
عمرو بن حارث َزبیدی: ۷/ 2۹؛ ۸/ ۷۶؛ 1۰/ ۱۵2

عمرو بن حرث خزرجی: ۷/ ۳۸۱
عمــرو بــن  ُحَریــث قرشــی: 3/ 4۹2؛ ۶/ ۳0۳، ۳0۵، 

۳0۷، ۳2۷، ۳۵۳؛ 1۰/ ۳0۵؛ 11/ ۷2، ۸۵
عمــرو بــن حــزم انصــاری: ۹/ ۷، 2۱0، 2۶4، 2۷۹، 

۳2۱  ،۳۱۶
عمرو بن حصین: 5/ ۳۷۹

عمرو بن حّماد بن َطلحة قّناد: 1/ 2۸4، 2۸۶
کوفــی: 1/ ۱۱۹؛ 3/ 40،  بــن َحِمــق ُخزاعــی  عمــرو 
۳۵0؛ 5/ 4۷4؛ ۸/ ۱۳؛ ۹/ ۵، ۶۷، ۸۱، ۸4، 
 ،2۹۳  ،2۸۶  ،2۶۶  ،2۶2  ،2۳۸  ،2۱4  ،۱۷4
 /1۰ ۵۵۹؛   ،۵۵2  ،۳۸۸  ،۳۸0  ،۳2۳  ،۳2۱
24۵، ۵۶2، ۵۷۳؛ 11/ ۵، ۷۳، ۷۶، ۷۷، ۸0، 

۱2۳  ،۹۷  ،۸2  ،۸۱
عمرو بن حمید: 5/ ۳۷۹

عمرو بن خالد قرشی کوفی: 5/ ۳۸0
عمرو بن خلیف خناوی: 5/ ۳۸0

عمــرو بــن دینــار ُجَمحــی مّکــی: 1/ ۱۳۳، ۱4۵؛ 5/ 
۶۹؛ ۶/ 2۳۷؛۷/ 2۱۹، ۳۳4؛ ۸/ ۳2۹؛ 11/ ۱۱۸
عمــرو بــن ذی  ُمــّر: 1/ ۱۱۶، ۱۳2، ۱۶2، ۱۸۵، 2۷0، 
۵۱۸ ،۳۱۹ ،۳۱4 ،۳04 ،۳0۳ ،۳02 ،۳0۱ ،۳00
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عمرو بن رافع: ۹/ ۵۷0
عمرو بن رفاعة بن تابوت: 1۰/ ۳۸، 2۱4، 2۱۵

عمرو بن زائده: ۷/ 2۶۳
عمرو بن زبیر: ۲/ 2۷۵، 2۷۶؛ 3/ ۶02

ــی: ۹/ ۷، ۶0، 2۳۵،  ــس نخع ــن قی ــن زرارة ب ــرو ب عم
۳۳۷  ،2۶۱

عمرو بن زیاد بن ثوبان باهلی: 5/ ۳۸0
عمرو بن سالم: ۲/ 2۳

عمرو بن سراقه: ۷/ ۳۸2
عمرو بن سعید اشدق: ۸/ 40۳، 404

عمرو بن سعید بصری: 1/ ۳۱۸
عمــرو بــن ســعید بــن عمــرو بــن َجعــدة بــن ُهَبیــره: 1/ 

۵۵
عمرو بن سعید: ۹/ ۳۱۱

عمرو بن َشراحیل: 1/ ۱20
کوفــی: ۲/ ۱۵۹؛ ۶/  عمــرو بــن شــرحبیل همدانــی 

4۹  /۹ 42۵؛   ،۳۷4
عمــرو بــن شــعیب: ۲/ 4۶۹؛ 5/ 2۷4، ۵4۱، ۵42؛ 

۳۷0 ،2۷۹ ،2۷0 ،2۶۹ ،2۶۸ ،2۳0 ،۱۱۳ /۸
عمرو بن صافی موصلی: ۲/ 2۸۳

عمرو بن صالح: ۹/ ۵44
عمرو بن عاصم کالبی: ۲/ ۵۷۶

عمرو بن عبداهلل بن طلحة ُخزاعی: ۶/ ۳۵۹
عمرو بن عبداهلل بن عنبسة اموی: ۹/ 4۹۱
عمرو بن عبداهلل بن هند جملی: 1/ ۳۱۳

عمرو بن عبداهلل بن یعلی بن ُمّره: 1/ ۱22، ۳۱۸
عمرو بن عبداهلل ُجَمحی: ۲/ ۱0۵

عمــرو بــن عبــداهلل َســبیعی َهَمدانــی: 1/ ۱۳۸؛ 3/ 
۱4۶

عمــرو بــن عبــدوّد عامــری: ۲/ ۳۹۱، ۵04؛ 3/ ۵۷۸؛ 
 ،2۱ ۳۸، 4۶۶، ۵۳۸؛ ۷/  ۱04، ۳44؛ ۶/   /۴

2۹۵
عمرو بن ُعَبید حارثی همدانی: ۹/ 2۶4، ۳۱2،

عمرو بن ُعَبید معتزلی بصری: 5/ ۳۸0
عمــرو بــن عثمــان بــن َعّفــان: ۶/ 2۳۸؛۷/ 2۷۹؛ 
۸/ ۱۶۳، ۱۸۶، 40۵؛ ۹/ ۳۳0، ۵۹2؛ 1۰/ 2۹۵، 

۵4۵ ،۵4 ،2۹۶
عمرو بن َعِطیه: ۶/ ۵۱2

عمرو بن علقمه: 1۰/ ۱2۷
عمرو بن علی = ابو حفص: 5/ 4۳4

عمرو بن علی: ۸/ ۳۶۳؛ ۹/ ۵۳۶
عمرو بن عمرو: ۲/ ۱۳۶

عمرو بن ُعَمیس: 11/ 4۶
می: 3/ ۳۶۵

َ
عمرو بن عنبسة َسل

عمرو بن غانم: ۲/ 2۳4
عمرو بن غزیة خزرجی: ۷/ ۳۸۱
عمرو بن غنمة سلمی: ۷/ ۳۸۱

عمرو بن فائد بصری: 5/ 4۶۷؛ ۹/ 4۷۳، 4۷4
عمرو بن قیس: 5/ 242؛ 1۰/ 2۷۸

عمــرو بــن مالــک راســبی غبــری بصــری فقیمــی: 5/ 
۳۸0

عمرو بن ِمْحَصن: ۷/ ۳۸2
عمرو بن محّمد بن اعشم: 5/ ۳۸۱

عمرو بن مّرة ُجَهنی: 1/ ۱20
عمرو بن مرجوم عبدی: 1۰/ 24۸

عمرو بن ُمّره کوفی َهَمدانی: 1/ ۱۳۷؛ ۸/ ۳۷۸
عمرو بن ُمَسّبح طائی: ۷/ 40۵

عمرو بن َمْسَعده: ۲/ ۵۶۱
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عمرو بن مطرف: 5/ 24۳
عمرو بن معاذ: 5/ 242

عمرو بن معدی  کرب: ۴/ ۱۱۸
کوفــی: 1/ ۱0۷، ۱۱0، ۱۳۸، ۱۹۹،  عمــرو بــن میمــون 
 /5 2۹۵، 2۹۷، 2۹۸، ۳۱0، ۳2۸؛   /3 ۳۵۷؛ 

4۶۸  /۹ 2۷۳، 2۷۸، ۳۸0، 44۱؛   /۶ ۱۸۹؛ 
عمرو بن نابغه: ۷/ ۱4۸

عمرو بن نعمان: ۸/ ۳۹0
عمرو بن هارون: 1/ ۳۸۷

عمرو بن ُهَبیره: 1/ ۱۵۹
عمــرو بــن واقــد دمشــقی: 5/ ۳۸۱، ۵0۳؛ 11/ ۱2۶، 

۱۳۹
عمرو بن ولید سهمی مصری: ۲/ ۱۵۹، ۱۶0

عمرو بن یثربی: ۹/ ۷۶
عمرو عامری: 3/ ۵۷0

می: 11/ 44
َ
عمرو  بن یزید َسل

عمــری علــوی = علــی بــن محّمــد بــن علــی = نجــم 
الدیــن: 3/ ۱۱0، ۱۱۱، ۱۱۵، 40۹، 4۱۳، ۵۱۱؛۴/ 

22۷؛ ۶/ 4۱، ۵۱4؛ ۹/ ۵44
عموی موصلی: ۲/ ۳۷2
عمید ابو سعد: 5/ 2۸۷

عمیدالّدوله: 3/ ۵۷4
عمیدی = محّمد بن احمد بن محّمد: 3/ ۵۶

  ُعَمیر بن   سعد: 11/ ۱۳۹
ُعَمیر بن اسحاق: ۸/ ۹0

ُعَمیر بن حارث سلمی: ۷/ ۳۸۱
ُعَمیر بن حارثة لیثی: ۹/ ۵۶۳
ُعَمیر بن ِرفاعه: 1۰/ 2۱۵، 2۷۷

ُعَمیــر بــن ضابــئ بــن حــارث تمیمــی برجمــی: ۹/ 

،۳۸۸  ،۳۸0  ،۳2۸  ،۳2۷  ،۳2۳  ،2۶4
ُعَمیر بن عمران حنفی: 5/ 4۸۷؛ ۹/ ۵۷۱

ُعَمیر بن قّرة سلمی: ۹/ ۵۶۳
ُعَمیر بن هانی ابوالولید دمشقی: 5/ 4۸

ُعَمیر بن یزید: 11/ ۷۵
ُعَمیرة بن سعد َهَمدانی کوفی: 1/ ۱۳۸

ُعَمیــرة بــن ســعید: 1/ ۵۶، ۱۶4، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، 
۳۱۸

ُعَمیرة َهَمدانی: 1/ ۱4۹
ُعَمیــره بنــت ســعد بــن مالــک َمَدنیــه: 1/ ۵۱، ۵2، 

۱۳۹  ،۹۸  ،۵۶
عنایــت اهلل بــن شــرف الدین علــی قهپانــی / قهبائــی 

نجفــی: 11/ ۳۸۱
َعنَبری: 1/ ۵۸۹، ۶0۹

عنبسة بن سعید بن ابی عّیاش: ۹/ ۵۶۹
عنبسة بن سعید بن عاص: ۲/ ۳۱۶؛ 5/ ۵04

عنبسة بن عبد الرحمان اموی: 5/ ۳۸۱
عنزة بن اسد بن ربیعه: ۲/ ۱۹۳

عوام بن ُجهیل همدانی: ۲/ ۳2
عوانة بن حکم کوفی: 5/ ۳۸۱

عوانه: ۹/ ۱۵، ۱04؛ 11/ ۵0
ــری: 1/  ــری بص ــدی َهَج ــۀ عب ــی جمیل ــن اب ــوف ب ع

۱4۶  /3 ۱4۷؛ 
عوف بن حارث بن عفراء: ۷/ ۳۷۷، ۳۸۱

عوف بن عبداهلل بن احمر َازدی: ۹/ ۵۶۳
عــوف بــن مالــک: ۷/ ۱۹۳؛ ۸/ 4۹؛1۰/ 2۹۱؛ 11/ 

۱44
عوف: 1/ ۷۶؛ ۲/ ۵0۷؛ 3/ ۳0۶، ۳0۹

عون بن جعفر: ۷/ 44۵
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عون بن حسین: ۴/ ۸۱
عونــی غّســانی = طلحــة بــن ُعَبیــداهلل بــن ابــی عــون 
= ابــو محّمــد: 1/ 4۱۵؛3/ ۵02؛ ۴/ ۷، ۱۳، ۵0، 
 ،20۱  ،200  ،۱۹۸  ،۱۹۷  ،۱۹۶  ،۱۹۵  ،۱۹4  ،۱۸۹

۵۳۹ ،4۸0 ،4۷۹ ،442 ،2۳۷ ،20۹
عویرس: ۴/ ۵۸۸

عویــس عالیــه = عیســی بــن حّجــاج ســعدی مصری 
حنبلــی: ۶/ ۶۹

عویم بن ساعدة اوسی: ۷/ ۳۷۷، ۳۸0
ُعویمــر بــن زیــد انصــاری = ســلیمان بــن هــالل = ابــو 
درداء: 1/ ۳4۸؛ 3/ ۱۷۵، 2۶4، 2۷۷؛ 5/ ۵4، 
220، ۵02؛ ۶/ 2۷۳، 420، 424، 4۳۷، 4۳۹؛ 
۸/ ۱0۳، ۱۹0، 2۸۱؛۹/ 2۳، 2۵، 2۶، 2۵۱، 2۵2، 
 ،۱۳۷  ،۱۳۶  ،۱۳۳  ،۱۱۶  ،۱۱۵  ،۵۱  /1۰ 2۵۳؛ 

۵0۸ ،2۸۵ ،2۸2 ،۱۵۹ ،۱۳۹
عّیاش بن ابی ربیعه: ۷/ ۳۸2

عّیاش بن عّباس: ۹/ ۳۱0
عّیاش مخزومی: ۸/ 2۹0

عّیاشی = محّمد بن مسعود: ۲/ ۳0، ۵۱
عیاض بن حمیر: 1۰/ ۵۷

عیاض بن عبداهلل: ۸/ 2۵۹
عیاض بن موســی یْحَصبی َســْبتی مالکـ = قاضی 
عیــاض = ابــو الفضــل: 1/ 2۱4، 42۳؛ ۲/ 424، 
 ،2۱4  ،2۱۱  ،20۸  ،20۵  ،202  /3 4۹۱؛   ،4۶۱
2۱۷، 2۸۶، 2۸۹، 2۹0، 44۸؛ 5/ ۱42، ۱۵۳، 
۳۳۵؛   /۷ 4۶۳؛   /۶ 24۷؛   ،22۸  ،۱۶2  ،۱۵۷
۸/ 2۳۶، 2۶0، 4۳۵؛ ۹/ 44۹؛ 11/ ۶4، ۱۶۹، 

2۳۷  ،2۳۵  ،2۳۳
عیدان بن اسوع حضرمی: 3/ 2۵2

َعیــَدروس حســینی یمنــی = عبدالقــادر بــن شــیخ 
بــن عبــداهلل: 1/ 242، 24۳، 244، 24۵، 24۷، 
2۵0، 4۱2؛ ۶/ ۱0۳، ۱0۵، ۵04، ۵۱۵؛ 11/ 2۸۷، 

2۹0
عیسی )برادر موسی بن زراره(: 3/ 2۱

یفة بن یمان(: ۶/ ۳۶2
َ

عیسی )غالم ُحذ
عیسی بن جعفر بن منصور: 3/ ۵۶

 = حنبلــی  مصــری  ســعدی  حّجــاج  بــن  عیســی 
۶۹  /۶ عالیــه:  عویــس 

عیسی بن حّماد مصری: ۷/ ۳۳4
عیسی بن حیدر: ۴/ ۵۷۷

عیسی بن زید هاشمی عقیلی: 5/ ۳۸۱
عیسی بن سلیمان َعَنزی: 3/ 4۱۱

عیسی بن سنجر ِاربلی: 5/ ۶0۵
عیسی بن طلحة بن ُعَبیداهلل تیمی مدنی: 1/ ۱۳۹

عیسی بن طهمان: ۷/ ۱۳۶
عیســی بــن عبــد الرحمــان انصــاری = ابــو عبــادة 

4۶2  /۹ زرقــی: 
ــری:  ــکندرانی مق ــی اس خم

َ
ــز ل ــن عبدالعزی ــی ب عیس

۳۸۱  /5
عیســی بــن عبــداهلل بــن محّمــد بــن عمر بــن علــی: 1/ 

۳۵۹
عیســی بــن علــی بــن عیســی بــن داوود بــن جــّراح: ۴/ 

2۷۱
عیسی بن محّمد بن منصور اسکافی: ۹/ ۵۷4

ــم؟امهع؟: 1/ ۸۵، ۵۸0؛ ۲/ ۳۳، ۱0۸،  ــن مری ــی ب عیس
 ،4۳4  ،۳۱  ،2۸  /3 ۵۱۱؛   ،4۶۷  ،4۶۳  ،40۷
 ،۵2۹  ،۵2۸  ،۵2۷  ،۵2۶  ،۵24  ،۵2۳  ،۵0۷
 ،4۳۶ ،20۸ ،۱4۳ ،۱0۷  /۴ ۵۳0، ۵۳۱، ۵۵0؛ 
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۵۷۷؛۶/ ۶4، ۷4، 22۳، ۵44، ۵۶4؛ ۷/ 2۱، 
 ،4۸2  /۸ ۳4، ۵۶، ۳۷۹، 42۱، 4۷۷، ۵2۹؛ 
4۸۳، 4۸4، 4۸۵، ۵0۷، ۵0۸، ۵۶۵، ۵۷۷؛ 
۹/ ۳۱، ۳4۱، ۵۳۸؛ 1۰/ ۱۵۹، ۱۹۷، ۱۹۸؛ 11/ 

۱۷2
عیسی بن مسلم = ابو داوود ُطهوی: 1/ ۳۱۳ 

عیسی بن مسیب: ۹/ 24۶، ۵2۶
عیسی بن موسی: 3/ 4۱2

یثی مدینی: 5/ ۳۸۱
َ
عیسی بن یزید بن داب ل

ــن یونــس: ۷/ ۱۵۳؛ ۹/ 4۶۱، 4۹۵، 4۹۶،  عیســی ب
۵۱۵

عیسی هکاری: 5/ ۱۱2
عیش بن جبر: ۲/ ۳۶

عینــی حنفــی = محمــود بــن احمــد = بــدر الدیــن: 1/ 
2۳۹، ۳۷۳، ۵۹۵؛ 3/ 20۶، ۳0۷، ۳۱۳، ۳۱۷، 
 ،۱4۵  ،۱۳۶  ،۱22  ،۹۸  /۶ ۵۳0؛   ،4۱۵  ،۳2۶
 ،۳0۷ ،2۹۱ ،2۸0 ،2۶۸ ،2۶۷ ،2۶۳ ،۱۵0 ،۱4۸
 ،4۹۸  ،4۹۵  ،۳۸۷  ،۳2۳  ،۳22  ،۳20  ،۳۱۶
 ،۱۷0  ،۱۳۹  ،۱۳۸  ،۱۳۶  /۷ ۵۱۱؛   ،۵0۵  ،۵04
 ،24۶  ،20۳  ،20۱  ،۱۵۸  ،۱2۸  ،۱20  /۸ 4۸۹؛ 

۱2۶  /11 24۷، ۳22، ۳۶۱، 4۶۳؛ 
عیینة بن حصن فزاری: 5/ ۹4؛ ۹/ ۳2۶، ۳2۷

الغ  بیگ: 1/ 240
غازان  خان: 1/ 22۷

غازی بن ربیعه: ۸/ ۱۱۷
 ،۳24 ،2۶۶ ،2۶۳ بــن حــرب عّکــی: ۹/  غافقــی 

۳۸۸  ،۳۶۷  ،۳۵۱
غافقی مصری: ۸/ ۳0۱

غالب بن عبداهلل: ۲/ ۹۶؛ 3/ 24۵

غالب بن فهر: ۲/ ۱۳۳؛ 3/ ۱4؛ 1۰/ ۱2۷
غانم بن محّمد بن ابی العالء اصفهانی: ۴/ ۱2۵

غانم بن یعلی تکریتی: 5/ ۳۸
غانم وّراق: ۲/ ۳۶4

غانم: ۲/ ۸، 2۳4
غانمه: ۲/ ۸، 2۳4، 2۳۵

غــرس النعمــه = محّمــد بــن هــالل = ابــو الحســن 
۱22  /5 صابــی: 

غریض: 1۰/ ۵۱
غزالــی طوســی = محّمــد بــن محّمــد = ابــو حامــد: 
1/ 2۱۱، 2۸0، 4۶۱، 4۹2، ۶۳۸؛ ۲/ ۹0، 2۶۷؛ 
 ،20۵ ،۱۹۶ ،۱۹2 ،۱۵۹ ،۱4۷ ،۱4۵ ،۷۱ ،۶4 /5
2۱۱، 2۱۱، 2۳۶، 24۶، 2۶0، 2۶2، 2۶۶، ۳2۳؛ 
۶/ ۱۱4، ۳۵۶،42۷، 4۳۳؛ ۷/ ۵۹، ۱0۳؛ ۸/ 
 ،24۶ ،24۵ ،244 ،2۳4 ،۸  /11 24۳، ۳۳۱؛ 
4۱0 ،40۳ ،2۵4 ،2۵2 ،2۵0 ،24۹ ،24۸ ،24۷

غّسان بن ُبسر کاهلی: 3/ ۳۱4
غّسان: ۹/ ۱۹۹

غالبی: ۴/ 244؛ ۹/ ۵۳0
َغْمر بن یزید: ۲/ 4۹۵، 4۹۶

 غنم بن عوف خزرجی: ۷/ ۳۸۱
غنم/یغنم بن سالم بن قنبر: 5/ ۳۸2

غورک بن حصرم = ابو عبداهلل: ۸/ 24۹
کوفــی: 1/ ۱0۱؛ 5/ ۳۸2؛  غیــاث بــن ابراهیــم نخعــی 

2۵۶ ،2۱0 /۸
غیاث بن ثعلبه: 1/ ۵۵۸

غیاث الدیــن بــن همام الدیــن = خواند میــر: 1/ 240، 
4۵۵؛ ۲/ ۶۳

غیاث الدین عبدالکریم: ۶/ 20
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غیاث الدین علی اصفهانی: 11/ ۳۸2
غیاث الدین منصور: 11/ ۵0۸

غیاث الدین: 1/ 240، 4۵۵
غیالن بن جریر بصری: 11/ ۱۸۹

فاتن شمس الدین ابو الفضائل: ۴/ ۵۳۷
فارس بن حاتم بن ماهویه: 3/ 224، 22۵

فاروق خّطابی: ۹/ ۵2۷
حســن  تاج الدیــن  بــن  محّمــد   = هنــدی  فاضــل 

2۷۸  /۴ ۳42؛   /۲ اصفهانــی: 
فاضل یعقوبی: ۷/ 2۸

 ،2۸2  ،۱2۱  ،۱20  ،۱0۸  ،۹  /1 الزهــراء؟اهع؟:  فاطمــة 
 ،۵۵۵  ،۵۵4  ،۵0۱  ،۳۵۷  ،۳40۳4۳  ،۳۳۹
 ،۱۷4 ،۱0۹ ،۱0۸ ،۸4 ،۶0 ،44 ،۳۹  /۲ ۶4۳؛ 
 ،۳۶۱  ،۳۶0  ،۳4۹  ،۳4۱  ،۳۳۵  ،۳۳۱  ،۳0۱
 ،4۶۶  ،4۶4  ،4۶2  ،4۵4  ،4۱۸  ،4۱۷  ،۳۷0
 ،4۷۸ ،4۷۷ ،4۷۶ ،4۷۵ ،4۷۳ ،4۷2 ،4۶۹
 ،۶۷ ،۵4  /۴ 4۷۹، 4۸0، 4۸۱، 4۸2، 4۸۸؛ 
 ،244 ،۱۸2 ،۱۵2 ،۱4۳ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱0۶ ،۹4
۳2۱، 4۶۵، 4۷۱، 4۸۳، ۵۱2، ۵۱۷، ۵4۶؛ ۶/ 
 ،24۳  ،24۱  ،2۳4  ،2۳۳  ،۱0۳  ،۸۹  ،۸۵  ،2۹
 ،۵2۵  ،4۹۹  ،4۹۸  ،4۹۷  ،4۹4  ،4۹۳  ،24۹
 ،۵۷۱  ،۵۵۸  ،۵4۶  ،۵44  ،۵4۱  ،۵۳۳  ،۵2۶
 ،۸۷  ،۶۶  /۸ ۱۸0؛   ،۹2  ،۸4  ،20  /۷ ۵۷4؛ 
 ،۵۹۳  ،۵۹2  ،۵۷۶  /۹ 42۷؛   ،۳۶۸  ،۳۶۷
 ،۱۹0  ،۱۸۵  ،۱۳۳  ،۳۵  /1۰ ۶0۳؛   ،۶02  ،۵۹۷

۵۵2  ،۵4۹  ،4۳2  ،42۸  ،244  ،24۳
فاطمــة صغــرا )دختــر امــام حســین بــن علــی؟مهع؟(: 
1/ ۳40؛ 3/ 2۱۳، 40۷، ۵۸2؛ ۴/ 2۳۹، 24۶؛ 

۸۶ /۷

فاطمــه )دختــر امــام جعفــر بــن محّمــد صــادق؟مهع؟(: 

۳40 /1
فاطمه )دختر امام علی بن حسین؟مهع؟(: 1/ ۳40
فاطمه )دختر امام محّمد بن علی؟مهع؟(: 1/ ۳40
فاطمه )دختر امام موسی بن جعفر؟مهع؟(: 1/ ۳40

لب(: 1/ ۱2۱ فاطمه )دختر حمزة بن عبدالُمّطَ
فاطمه )دختر عبدالملک(: ۹/ ۵۳۷

فاطمــه بنــت اســد؟اهع؟: ۴/ ۵۷0؛ ۶/ ۳۹، 40، ۵0، 
۵4، ۵۵، ۵۷، ۵۸؛ ۷/ 4۹۷، ۵4۱، ۵4۳، ۵۵۱، 

۵۵۷، ۵۶2، ۵۷0؛ ۹/ ۶0۱
فاطمه بنت اوس: ۹/ ۳۱0

فاطمه بنت صفوان: ۷/ 44۵
فاطمه بنت قیس: ۸/ ۵۳۹؛ 1۰/ 224

ل: ۷/ 44۵
ّ
فاطمه بنت مجل

فاطمه بنت ُمنذر: ۷/ 4۶0
کــه بــن ســعد بــن جبیــر انصــاری اوســی خطمــی:  فا

۵۶۳  /۹
کهانی: ۸/ 20۱ فا

کهــی مّکــی = عبــداهلل بــن احمــد بــن عبــداهلل: 5/  فا

۱۹۸، 20۹، 2۳۹، 240، 244؛ ۷/ ۱۳۳

فائــز بــن ظافــر: ۴/ 4۹۳، 4۹۷، ۵4۸، ۵۷۷، ۵۸0، 

۵۸۱

فتح بن خاقان: 3/ 4۱۳

فتح بن نصیر: 5/ 4۸4

فتح اهلل بن مولی شکراهلل کاشانی: ۴/ 2۷۶

فتح علی شاه قاجار: ۴/ 2۷۹

ُفتونــی = ابو الحســن بن محّمــد طاهــر: 1/ ۵2، 2۷۷، 

2۷۸؛۴/ ۵۷۵؛ ۷/ 4۹۸، ۵۵4، ۵۵۷، ۵۵۸، 
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 ،۳2۹  /11 ۵۷۳؛   ،۵۶۹  ،۵۶۵  ،۵۶۳  ،۵۵۹
۳۸۳  ،۳۳0

فجــاءۀ ســلمی = ِایــاس بــن عبــداهلل بــن عبــد یالیــل: 
۷/ ۶، 220، 22۱، 222، 242، 24۳؛ ۹/ ۵۹2

 فّخــار بــن معد موســوی: ۷/ ۵02، ۵۱۳، ۵2۷، ۵4۱، 
 ،۵۶0  ،۵۵۸  ،۵۵۶  ،۵۵4  ،۵۵2  ،۵۵۱  ،۵44

۵۷۵ ،۵۶۷ ،۵۶۶ ،۵۶2
م قرشی: 5/ ۱۳۱

ّ
فخر ابن  معل

فخــر الدیــن رازی شــافعی = محّمــد بــن عمــر بــن 
 ،۳۸4  ،۳۷۳  ،2۸۶  ،2۱۹  ،۱۸2  /1 حســن: 
 ،۵۶۸  ،4۶۳  ،42۹  ،400  ،۳۹۱  ،۳۸۹  ،۳۸۵
 ،۵۸4 ،۵۸۳ ،۵۸۱ ،۵۸0 ،۵۷۹ ،۵۷۸ ،۵۶۹
 ،۵۹۳ ،۵۹2 ،۵۹۱ ،۵۸۹ ،۵۸۸ ،۵۸۷ ،۵۸۶
 ،4۵۹  ،۳4۳  ،۱۹0  ،۱۸۹  ،۹۸  ،۹۶  /۲ ۶0۳؛ 
4۶4، 4۶۵، 4۶۹؛3/ 244؛ ۴/ 2۷۵؛ ۶/ ۱۳۵، 
 ،۳4۶ ،۳42 ،۳2۸ ،۳۱2 ،۳۱0 ،۳0۷ ،۳04 ،۱۶0
۳4۹، ۳۷2، ۵02، ۵۱۸؛۷/ ۱42، ۱۷۱، ۳4۸، 
 ،۱۳۵  ،۹۵  ،۹2  ،۶۱  /۸ 4۷2؛   ،۳۵۸  ،۳۵2
 ،۳۸۱ ،۳4۷ ،۳4۶ ،۳۳۷ ،۳۳۶ ،۳2۸ ،۱۳۶

4۶  /۹ 4۳۳؛   ،42۳
فخراألئّمه = ابو الفضل بن عبد الرحمان حفربندی: 

۵۶۷ /۴
فخرالّدوله آل بویه: ۴/ ۸0، ۸۱، ۱۱۹، ۱20، ۱۶0، ۱۶۵، 

،۳۹۶ ،۳۸۹ ،۳0۸ ،۳0۷ ،2۸۳ ،2۷۷
فخرالدین = عثمان بن علی = زیلعی: ۲/ 20۷؛ 5/ 
2۶۵؛۶/ ۳0۶، ۳2۹؛ ۹/ 442؛ 1۰/ ۱2۶، 2۸۳، 

44۵ ،444 ،424 ،42۳ ،۳۳2 ،۳0۶
ــی: 

ّ
فخرالدیــن = محّمــد بــن حســن بــن یوســف = حل

 ،2۶۸ ،2۶۵ ،2۶۱ ،2۶0 ،2۵۸ ،2۵۷ ،22۳ /3

2۷۵، 2۹۵، 4۱۳، 4۵۸، ۵۱4، ۵۶۷؛ ۴/ 2۸۳، 
۳۸۹

فخرالدین بن محّمد = طریحی: ۷/ 2۸، ۳۳، ۳۹، 
4۵، 4۷؛ 11/ ۳۵۳

فخرالملک: ۴/ ۳0۷، ۳0۸، ۳۹۶
فداحسین هندی = محّمد بن حسن قرشی تمیمی 

َعَدوی اموی: ۶/ ۵۱
فّراء = یحیی بن زیاد کوفی نحوی: 1/ ۵۶۸

ابــو   = مســعود  بــن  حســین   = شــافعی  َبَغــوی  فــّراء 
 /۲ ۳۶، 2۱۱، 2۶۷، ۵۳۸، ۵۷۳؛   /1 محّمــد: 
 ،۱۷۷  ،۱۶۹  ،۱۵0  /3 4۶4؛   ،42۷  ،۱۱۹  ،۳0
 ،۳2۷  ،۳2۱  ،2۹4  ،2۸۱  ،2۷۸  ،2۶2  ،24۳
4۵۸، 4۸۹، 4۹0، ۵۵۹؛ 5/ ۷0، 24۸، 2۵۵، 
۵۱4؛ ۶/ ۱۱۳، ۱۱4، ۱2۱، ۱44، ۱4۸، ۱۶2، ۱۷۵، 
 ،4۱۷  ،4۱۳  ،۳۸۳  ،۳۶2  ،۳4۹  ،۳40  ،2۸۵
42۸، ۵02، ۵۱4، ۵۱۵، ۵۱۷؛ ۷/ ۱۶۷، ۱۷۵، 
 ،2۳۱  ،22۹  ،۱۵۱  ،۱0۹  ،۸4  /۸ ۵۳۷؛   ،۳۸۸
24۶، 2۷2، ۳2۷؛ ۹/ 2۶، 42، ۵۱، ۳2۹، 44۸، 

۳۱۵ ،2۱۹ ،۱۹۶ ،۱۸۱ ،۱۶2  /1۰ ۵2۱؛ 
فرات بن ابراهیم کوفی: 1/ 4۷2، 4۷4، 404، 4۸0

فرات بن احنف: 1/ 4۷4
فرات بن سائب جزری: ۷/ ۳۸۸، ۳۹0

 ،۳۱۳  ،2۷4  ،2۷2  ،2۷0  /۹ 4۳۹؛   /۸ فرافصــه: 
۵۵۶  ،4۸۵  ،۳۸۶  ،۳۷4  ،۳۶۷

فرج بن عبداهلل ُقرُطبی: 1/ ۸4
بــن فضالــة دمشــقی: ۹/ 422، 42۳، 4۸2،  فــرج 

4۸۳
فــرزدق بــن غالــب: 1/ 4۱۹؛ ۲/ ۱۸، ۸0، ۸۱، 2۸0، 
 ،۳24  ۳02  ،۳0۱  ،2۸۷  ،2۸۶  ،2۸۵  ،2۸4
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 /۸ ۱۷0، ۱۷۷؛   /۷ 4۱4؛   /۶ 2۹4؛   /۴ ۳۹4؛ 
۱۶2  /۹ ۳4۹؛ 

فرعــون: ۲/ ۱۹۸، 22۷، ۳۳۷، 40۵، 4۶۳، 4۶4، 
4۷۳؛ ۷/ ۳4، 20۷، ۵۶۶؛ ۸/ 4۵۹، 4۷2؛ ۹/ 

۱۸۷؛ 1۰/ ۱0۵، 2۶۷
فرغانــی = محّمــد بــن احمــد: 1/ 22۶، ۶4۳؛ ۲/ ۶۱؛ 

۹۵ /۶
فرقد بن ابی طلحه: ۹/ ۵2۷

فــروة بــن عمــرو بــن ودقــة بیاضــی انصــاری: ۹/ ۷، 
2۶۱  ،20۹

فروة بن عمرو جذامی: ۷/ 2۹۱، ۳۸۱، ۳۸۵
فروة بن نوفل: 1۰/ 2۶۶

فروی: ۷/ 42۸
فریابــی = جعفــر بن محّمــد: ۲/ ۹۹؛ ۶/ 4۵4، 4۷۸؛ 

۷/ 42۳؛ ۸/ ۱۱۳، 422؛ ۹/ ۵4۳
فریــد وجــدی: 1/ 42؛ ۲/ ۱۸۹، ۱۹2، ۵۱۸؛ ۴/ ۹0، 

۱4۵، ۱۵۸، 2۶۷، ۳0۷، ۳۸۷؛ ۶/ ۶۶
فریعه )دختر مالک بن سنان(: ۸/ ۳2۳

فضالة بن زید عدوانی: ۷/ 40۵
فضالة بن سعید مازنی: 5/ ۱۵۵

فضائلی: ۲/ ۹۶؛ 3/ 24۵
فضل بن ابی طالب: ۹/ ۵۶۹

فضل بن ابی لهب: 3/ ۳۵2؛ 1۰/ 2۸
فضل بن احمد لؤلؤی: 5/ ۳۸2

فضل بن جّبار: 5/ ۳۸2
فضل بن جبیر وّراق: 5/ 4۸۵، ۵4۷؛ ۹/ 4۷۵

فضــل بــن حســن طبرســی = ابــو علــی: ۲/ ۷۶؛ ۶/ 
4۳

فضل بن حسن مصری: 11/ 2۵

فضل بن حسن: 3/ ۱۶
کوفــی: 1/ ۱۶۶، ۳22،  فضــل بــن ُدَکیــن = ابــو ُنَعیــم 
40۶، ۵۳0، ۵۵۵؛ 3/ ۱4۶، 242؛ ۸/ ۵۸؛ 11/ 

202
فضل بن سکین قطیعی سندی: 5/ ۳۸۳

ــاس = ذوالّریاســتین: ۲/  ــو العّب ــن ســهل = اب فضــل ب
۵۷۷  ،۵40

فضل بن سهل اسفراینی دمشقی حلبی: 5/ ۳۸۳
فضل بن سهل: ۹/ 4۷۹
فضل بن ُسَوید: 1۰/ 2۶۳

فضل بن شاذان َازدی: ۶/ 4۹0،
فضل بن شهاب: 5/ ۳۸۳

فضل بن عّباس بن ابی لهب: ۸/ 444
فضل بن عّباس بن ربیعه: 1۰/ ۵۷

فضــل بــن عّبــاس بــن عبدالمّطلــب: 1/ ۳4۳؛ ۲/ 
۶۷، ۸2، 2۱4، 2۹۵؛ 3/ ۱۵۶، ۳۵0؛ ۹/ 24۸، 

24۹، 2۵۳، 2۶۳؛ 1۰/ 2۹
فضــل بــن عبــد الرحمــان بــن ربیعــة بــن حــارث بــن 

لــب: 3/ ۱۱۷ عبدالُمّطَ
فضل بن عیسی: 5/ ۳۸۳

فضل بن محّمد اصفهانی: 1/ ۳۱۶
کی: 3/ ۵۵۹ فضل بن محّمد عّطار انطا
فضل بن محّمد عّطار باهلی: 5/ ۳۸۳

فضل بن مختار: 5/ 4۸۳، ۵4۷
فضل بن مروان: ۲/ ۵۷2، ۵۷۷، ۵۷۸

فضل بن موسی َمْرَوزی سینانی: 1/ ۱۵۵
فضل بن یحیی: ۲/ ۵۷۷

فضل/فضیل بن عیاض: 5/ ۳۹؛ 11/ 2۸۵
فضــل اهلل بــن ابــی ســعید حســن شــافعی ُتورُپشــتی: 

224 /1
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فضــل اهلل بــن ُروزبهــان = ُخْنجــی شــیرازی شــافعی = 
: 1/ 2۳۳، 24۱؛ ۶/ ۹۹، ۱۱2

ّ
ــال ــه م خواج

فضل اهلل راوندی: ۴/ 2۷4
فضل علــی بــن مولی عبدالکریــم ایروانی تبریــزی: ۲/ 

۳4۳
فضلک رازی: 1۰/ ۱۷۶

فّضه )کنیز حضرت زهرا؟اهع؟(: 3/ ۱۷۳
فضیل بن زبیر رّسان کوفی: ۲/ ۳۳۷، ۳۵۹، ۳۷۱

َغّر َرقاشــی ُرواســی کوفــی: 1/ ۱۵۹، 
َ
ُفَضیــل بن مرزوق أ

۳02؛ 3/ ۱4۶، 202
ِفْطــر بــن خلیفــة َمخزومــی َحّنــاط: 1/ ۵۳، ۱04، ۱۱۳، 

۱۳۹، ۳00، ۳0۶، ۳0۷، ۳۱۵، ۵0۵؛ 3/ ۱4۶
فطرس: ۴/ 24۱

ــو  ــی الحســن یمنــی = اب ــن اب فقیــه ُعمــاره = عمــارة ب
محّمد: ۴/ ۹، ۱0، 4۵۳، 4۹۸، ۵0۷، ۵۱۱، ۵۱2، 
 ،۵۷۸ ،۵۷۷ ،۵4۸ ،۵4۷ ،۵24 ،۵2۳ ،۵22

۵۹2 ،4۸۹ ،۵۸۸ ،۵۸4
فکیهه بنت یسار: ۲/ ۱۱۷؛ ۷/ 44۵

س: 1/ ۱۶۶؛ 5/ ۳۶۷، ۳۷0؛ ۸/ ۵۸، 24۹؛ ۹/ 
ّ

ــال َف
۵0۱؛ 1۰/ ۱22، ۱۸۷

فلسین: ۶/ 22۵
فلیح بن سلیمان: ۸/ ۳۵۹، ۳۶0

فّناخســرو = َعُضدالّدولــة بــن بویــه: ۴/ ۱4۹، ۱۵۱، 
2۹۳  ،2۹2  /5 2۶۱؛   ،۱۵۷  ،۱۵4

ِفنِجِکــردی نیشــابوری = علــی بــن احمــد: 1/ ۵۶4؛ 
۲/ ۵۹؛ ۴/ ۹، 4۵۳، 4۵۵، 4۵۶، 4۵۷، 4۵۸

فنحاص بن عازوراء: 3/ 24۹
فهد/زید بن عوف: 5/ ۳۸۳؛ ۹/ ۸۵

فهر بن مالک: 3/ ۱۶

فهر: ۶/ ۵۱
فوسر )پادشاه هند(: ۷/ 2۹۹

فّیاض بن محّمد بن عمر طوسی: 1/ 4۷۸، 4۸۱
فیروزآبــادی شــافعی = محّمــد بن یعقوب بن محّمد: 
1/ ۵۹0، ۵۹4؛ 3/ 2۸۵؛ ۶/ ۶۵، ۹۷، ۱۱۱؛ ۷/ 

۱20، ۱2۳، ۱24، ۱2۷، ۳4۶؛ ۹/ ۱4۱
فیصل دوم: 1/ 2۳

فیض بن وثیق: 5/ ۳۸۳
فیض حسین: ۲/ ۵۱۵

فیــض کاشــانی = محّمــد محســن بــن شــاه مرتضــی: 
 ،۳۸۵ ،۳۸2 ،۳2۹ 44؛ 11/  ۷0، ۷۷؛ ۶/   /۲

4۶۷
فّیومی حموي = احمد بن محّمد بن علی: ۷/ ۹۵

القادر باهلل: ۴/ ۱۶۵، ۳۹۶
القادر باهلل: ۴/ ۳۹۶

قارظ: 11/ ۳۹
طی: 5/ ۳۸4

َ
قاسم بن ابراهیم َمل

قاسم بن ابی سفیان محّمد َمعَمری: 5/ ۳۸4
قاسم بن ابی َشیبه: 5/ ۳4۵

قاسم بن بهرام: 5/ 4۶۹
قاسم بن حسن بن علی؟مهع؟: 11/ ۵۶۳

قاسم بن حسن: ۲/ ۷0
قاسم بن حکم بن اوس انصاری: ۹/ 4۶۱

قاسم بن سالم = ابو ُعَبید َهَروی: 1/ ۱۶۸، 40۳
ــروی: 1/ ۱۶۸، 40۳؛  ــو  ُعَبیــد َه ــن ســالم = اب قاســم ب
 ،4۵4  ،4۵0  ،4۱۷  ،2۸2  ،۱44  /۶ 44۸؛   /3
 ،۱۸0  ،۱4۶  ،۱0۷  /۷ ۵0۶؛   ،4۹0  ،4۶۶  ،4۵۵
 ،2۹۱ ،2۹0 ،۱۹۶ ،۱۱۳  /۸ 24۳، 2۵۳، 2۷۷؛ 
 ،۳۷2  ،۳۷0  ،۳۶۵  ،۳۶4  ،۳۱۳  ،۳۱۱  ،۳04
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۳۹4، ۳۹۵، ۳۹۶؛ ۹/ 22، ۱۱4، ۱42، 2۳۸؛ 1۰/ 
۳0۹  ،۶4

قاســم بــن عبــد الرحمــان: ۷/ 40۸، 40۹، 4۱0؛ 1۰/ 
۸۸

قاســم بــن عبــداهلل بــن عمــر بــن حفــص بن عاصــم بن 
عمــر بن خّطــاب مدنــی: 5/ ۳۸4

قاسم بن ُعَبیداهلل: 3/ ۶۳، ۶۶، ۹2
کر: ۲/ ۱۸0 قاسم بن عسا
قاسم بن غّسان: 5/ ۱۹0

قاســم بــن فیــرة ضریر شــاطبی شــافعی: 5/ ۳0۵؛ 11/ 
2۷2

قاسم بن مبرور: ۹/ ۵۳0
قاســم بــن محّمــد بکره چــی حلبــی حنفــی: ۶/ ۷2، 

۷۳
قاســم بــن محّمــد بــن ابــی بکــر: ۷/ ۱۶۹، ۱۸۱، 4۵0، 

4۶2 ،4۵۱
قاسم بن محّمد بن عبداهلل فرغانی: 5/ ۳۸4

قاسم بن محّمد دیمرتی اصفهانی: ۲/ ۵۱۵
قاسم بن محّمد کاظمی: 11/ ۳2۹

 ،2۳۹ ،2۱0 ،۱۶2  /۶ 4۱۸؛   /1 محّمــد:  بــن  قاســم 
۱20  /۸ ۳4۷؛ 

قاسم بن مخیمره: 1۰/ ۸۱
قاسم بن هاشم: ۴/ ۵۸0
قاسم بن یحیی: 1/ 4۷۵

قاسم بن یزید: 5/ 4۹0
قاسم حنفی: 5/ 2۷۱
قاسم مطّرز: ۹/ 4۸۷

قاضی ابو المجالس: ۶/ ۳۸۷
قاضی ابو عبداهلل ابن  دامغانی: 3/ ۵۶۸

قاضی ابو علی محسن: 3/ ۵۶0
قاضی اسماعیل مالکی: 1/ ۵0۱؛ 3/ ۳22

قاضی بن کاشف الدین محّمد یزدی: 11/ ۳۸2
قاضــی بهلــول بهجــت افنــدی: 1/ ۵۳، ۶۳، ۷۱، 

2۶۷  ،۱2۳  ،۱۱4  ،۱0۶  ،۷4
قاضی جکن حنفی: ۶/ ۳2۹

قاضــی جلیــس = عبدالعزیــز بــن حســین بــن حّبــاب 
ــی: ۲/ ۹۶؛  ــو المعال ــی = اب ــعدی صقل ــی س اغلب

3/ 24۵،  ۶0۸؛ ۴/ ۵4۶
قاضــی جمال الدیــن مّکــی = محّمــد بــن حســن بــن 

دراز: 11/ ۱2، 2۹4، ۳4۷، 4۷۳، 4۷۵
قاضــی رشــید = احمــد بــن علــی غّســانی: ۴/ 4۸2، 

۵۵2 ،۵۵۱ ،4۸4
 = َصنعانــی  یمنــی  خوالنــی  شــرف الدین  قاضــی 
ــر: 11/ ۱۱، 2۹۳، ۳4۷،  ــن جاب ــن علــی ب حســن ب

44۵  ،44۳
قاضــی عبدالجّبــار معتزلــی: ۴/ ۷4، ۷۵، ۱02، ۱0۹، 

2۷۱، 2۷4؛ ۷/ ۱۱۷
قاضــی َعُضــد الدیــن = عبــد الرحمــن بــن احمــد = 
ایجــی: 1/ ۵۵، 2۳۱، ۵2۶، ۵۳۱، ۵۸۳، ۵۸۷، 
۶0۹؛۲/ ۷۹، ۹۶، 4۷۵؛ 3/ 4۱، 4۳، ۱۵0، ۱۷2، 
24۶، 2۸۳، ۵۳0، ۵۷۷؛ ۷/ ۶، ۱۹۶، ۱۹۸، 222، 

2۸۶، 2۹۵، ۳۳۶؛ ۹/ ۵۸۱
قاضی عالءالدین عبدالخالق قاضی زادة کرهرودی: 

۳۸۱ /11
یْحَصبــی  موســی  بــن  عیــاض   = عیــاض  قاضـــ 
َســْبتی مالکـــ = ابــو الفضــل: 1/ 2۱4، 42۳؛ ۲/ 
424، 4۶۱، 4۹۱؛ 3/ 202، 20۵، 20۸، 2۱۱، 2۱4، 
2۱۷، 2۸۶، 2۸۹، 2۹0، 44۸؛ 5/ ۱42، ۱۵۳، 
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۳۳۵؛   /۷ 4۶۳؛   /۶ 24۷؛   ،22۸  ،۱۶2  ،۱۵۷
۸/ 2۳۶، 2۶0، 4۳۵؛ ۹/ 44۹؛ 11/ ۶4، ۱۶۹، 

2۳۷  ،2۳۵  ،2۳۳
قاضی فصیح الدین: 11/ ۳۸4

 /11 دزفولــی:  قثمــی  عّباســی  مجدالدیــن  قاضــی 
۳۸4

 افضل: 11/ ۳۷۳
ّ

قاضی مال
قاضــی ناصحــی = محّمــد بــن محّمــد بن جعفــر: ۴/ 

4۵۶
قاضــی نــوراهلل شوشــتری = نــوراهلل بــن شــریف الدیــن: 
۲/ ۷۷، ۱۱۷، ۳42، 4۱۳، ۵2۱؛۴/ ۱0۱، 4۵۵؛ 

۵۳۹ ،۶۶ ،44 ،۳۶ ،2۷ /۶
قالــی = اســماعیل بــن قاســم بــن عیــذون: 1/ 42۳؛ 

2۸۶ /۶
القاهر باهلل: ۴/ ۱4۹

قباث بن اشیم: ۷/ 40۵
قباث کنانی: ۹/ ۳۶۵
قّبانی بصری: 5/ 2۷۱

 /۸ ۱۶۸؛   /۷ ۱۳۹؛   ،۶2  /1 یــب:  ُذَؤ بــن  َقبیصــة 
2۸۷  /1۰ ۳۳۶؛   ،۳۳۵  ،۳۳4

َقبیصــة بــن ضبیعــة بــن حرملــة عبســی: ۹/ ۱۹۵، 
۹۵  ،۹۳  ،۸۸  ،۸4  /11 2۶2؛ 

قتــادة بــن دعامــۀ سدوســی بصــری: 1/ ۳۸2، 4۳۷؛ 
۲/ ۸۸؛ ۷/ ۱۳۸، ۱۳۹، ۳4۸، ۳۹۹؛ 3/ ۳۵۵؛ 
5/ ۵۹؛ ۶/ ۶۳، ۱۵۶، ۱۷2، ۱۹۸، 2۸۷، 2۸۸، 
 ،۳۸۳ ،۳۵۶ ،۳۵۵ ،۳4۸ ،۳4۵ ،۳۳۹ ،۳۱۱
 ،۱۱۳  ،4۶  ،۳4  ،2۷  ،24  ،22  ،20  /۸ ۳۹۵؛ 
۱۸4، 20۹، 242، 2۹0، ۳۱۱، ۳۵0، 422، 4۵2؛ 
۹/ ۵0۹، ۵۱۸؛ 11/ 2۸، ۸0،۱۸۸، 2۳4، 2۳۶

ُقَتیبــة بــن ســعید بــن َجمیــل َبْغالنــی = ابــو رجــاء 
۳۳4  /۷ ۶۱؛   /3 ۵۳0؛   ،۱۷4  ،۷۶  /1 ثقفــی: 

ُقَتیبه: ۶/ ۱۵0؛ ۹/ ۵۳0
قتیرة بن فالن سکونی: ۹/ ۳۵۱

قتیله دختر عبدالعّزی: 3/ 2۵0؛ 11/ 2۵
قثم بن جعفر: ۷/ 2۸0

لــب: ۸/ ۳۷0، ۵۳2؛  قثــم بــن عّبــاس بــن عبدالُمّطَ
۵0 /11

لــب: 11/  قثــم بــن عبیــداهلل بــن عّبــاس بــن عبدالُمّطَ
۵2 ،4۶ ،4۵ ،4۳

قحذمی: 1۰/ ۹۹
قدار بن سالف احیمر: ۶/ 4۹4

ُقدامة بن مظعون: ۷/ 2۳۶
َقّراب: 1/ ۱۷۹

بــن غــزوان: ۷/ ۳۹۳، ۳۹4،  الرحمــان  قــراد عبــد 
۳۹۵

قّرة بن ِایاس: ۶/ 424
قّرة بن خالد سدوسی بصری: ۹/ 4۸۶؛ 1۰/ ۱22

قردة بن نفاثة سلولی: ۷/ 40۵
 ،4۵۶ احمــد: ۲/  بــن  بــن حمیــد  قرشــی = علــی 

2۸۳  /3 4۹0؛   ،4۷۵  ،4۷4  ،4۶2  ،4۵۷
ُقرُطبــی = محّمــد بــن احمد بن ابی بکــر = ابو عبداهلل: 
 ،4۱2 ،40۷ ،۳۸۸ ،۳۸۷ ،۳۸۶ ،24۸ ،۳۷ /1
42۹، 4۳0، ۶0۳؛ ۲/ ۹۸؛ 3/ 20۷، 244، 2۵0، 
2۵۱، 2۶۱، 4۹2؛ ۴/ 4۹۷، 4۹۸؛ 5/ ۵۶، ۶۱، 
۶۹، ۷0، 40۱، 42۳؛ ۶/ ۱۳۹، ۱4۱، ۱۵۵، ۱۷2، 
 ،2۹۳ ،2۹2 ،2۹۱ ،2۸۹ ،2۶2 ،۱۸۸ ،۱۸۷ ،۱۸۵
 ،۳4۱  ،۳۳۱  ،۳2۸  ،۳2۶  ،۳۱۱  ،۳0۵  ،2۹۷
 ،4۵4 ،4۵0 ،۳۷۹ ،۳۷۷ ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳4۹
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4۷۶، ۵۱0؛ ۹/ 2۱، 4۵، 4۶، 4۷، 4۸، ۵۱، ۵2، 
۱0۹، ۳۹۳، ۵0۷؛ 1۰/ ۵۳، ۶0، ۱۱2، ۱۷۶، 204، 

20۵، 2۹۳، 42۳، ۵۵2؛ 11/ 2۱۸، 2۳2، 2۳۳
ُقرُطبــی = یحیــی بــن ســعدون: 1/ 2۱۵، 40۷؛ 3/ 

۳40  /۶ 244؛ 
کعــب بــن ثعلبــة انصــاری خزرجــی: ۶/  قرظــة بــن 

۵۶۳  /۹ 44۸؛   ،4۳۷  ،4۳۶
قرقسانی: ۸/ ۸۱

َقَرمانــی دمشــقی = احمــد بــن یوســف: 1/ ۳۵، ۷۱، 
 /۶ 4۶۱؛   ،۳۳۸  ،2۷۸  ،۱۷۸  ،۳۸  /3 24۹؛ 
 ،۱۳۶  /۸ ۳۵۸؛   ،۳0۸  /۷ ۳۶۱؛   ،۳۱۵  ،۱۸2
4۷4  ،۳۸۹  ،۳۸۱  ،۵۵۷  ،۵۵2  ،۵۵۱  /۹ ۳۶۳؛ 

ُقریبه: ۲/ ۱42
قریش بن انس اموی بصری: 1۰/ ۱۱4، ۱۵4، ۱۵۵

قزعة بن ُسَوید بصری: 1۰/ ۱4۵، ۱4۶
قزوینی: ۷/ 20

قــّس بــن ســاعدة إیــادی: ۲/ ۱4۷؛ ۶/ ۱00، 4۶۶؛ ۷/ 
۳۹

َقســطالنی مصــری شــافعی = احمــد بــن محّمــد بــن 
ابــی بکــر = ابــو العّبــاس: 1/ ۳۶، 24۳، ۳۸۸، 
۵۹2، ۵۹۵، ۶04؛ ۲/ ۱0۱، 4۶۵؛ 3/ 2۱، ۱۳4، 
 ،2۹0  ،2۸۶  ،2۸۵  ،2۶2  ،2۱۸  ،20۸  ،۱۷۵
 ،4۱۵  ،۳۵۵  ،۳4۵  ،۳44  ،۳۱۷  ،۳۱۳  ،۳۱0
 ۶۷  ،۶۶  ،۶۵  ،۶4  ،۶۳  ،۶۱  /5 44۳؛   ،4۳۹
 ،۱۷۱ ،۱۵۹ ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۷ ،۱44
 ،220  ،2۱۸  ،2۱۶  ،2۱2  ،20۶  ،۱۹۹  ،۱۹2  ،۱۷2
 ،۱0۱  /۶ ۶۶۵؛   ،44۶  ،24۶  ،2۳۵  ،222  ،22۱
 ،2۹۳ ،2۸0 ،۱۹۷ ،۱۸۳ ،۱۵0 ،۱4۸ ،۱4۵ ،۱40
 ،۵۱0 ،۵04 ،4۷۳ ،4۷۱ ،42۷ ،420 ،۳00 ،2۹۷

۵۱۱، ۵2۵؛ ۷/ 2۶، ۶0، ۱0۳، ۱40، 2۶۸، ۳2۵، 
 ،4۳۵ ،۳۹4 ،۳۹۳ ،۳۷0 ،۳44 ،۳۳۹ ،۳۳۷
 ،۱۱۳ ،۶۳ ،۳۳ 4۸2، 4۸۹، 4۹۶، ۵۳۳؛ ۸/ 
۱۱۵، ۱4۷، 2۳۱، 2۳۶، 2۳۷، ۳۸۱، ۵۶۶؛ ۹/ 
 ،2۹۷ ،۶۵ 44۱، 442، 44۳، ۵۱۹، ۵4۶؛ 1۰/ 

۱۵۳  /11 ۳0۶، 40۷؛ 
قسم بن محضره: ۷/ 4۸0

قسم بن مظّفر شهرزوری: 5/ ۱۱0
قسم بن یحیی ابن  شهرزوری: 5/ ۱۱2

قّصار بصری: ۴/ ۱۷۶
ُقصی: ۶/ ۵۱؛ ۷/ ۱۳2

قصیر: ۲/ 20۵
 ،42۸  ،4۱۹  ،۱20  /3 علــی:  عبــداهلل   = قصیمــی 
 ،4۳۶  ،4۳4  ،4۳۳  ،4۳2  ،4۳۱  ،4۳0  ،42۹
 ،44۹ ،44۷ ،44۶ ،44۳ ،44۱ ،4۳۸ ،4۳۷
 ،4۵۹  ،4۵۷  ،4۵۶  ،4۵4  ،4۵۳  ،4۵۱  ،4۵0
 ،۹۵  ،۷۷  /۷ 4۹۶؛   ،4۹۵  ،442  ،44۱  ،440

4۳۵  ،4۳4  ،۳۱۱
قضاعه: ۸/ ۳۷۳، ۳۷4، ۳۹4

ُقضاعی: 1/ 4۸۳؛ ۲/ 2۶۷؛ ۸/ 240؛ 11/ ۹۳
قطام: ۷/ 2۳4

قّطان = ابو الحسن: 1/ ۶۵۳؛ ۶/ ۱۵0
َقّطان: 1/ ۱4۸، ۱4۹، ۱۵2، 2۸۵؛ ۸/ ۱۹، ۳0۵

قطب الدین رازی: 11/ ۵4۶
قطب الدیــن = راونــدی = ســعید بــن هبــة اهلل: ۲/ 
۳۱2؛ ۶/ 22۷؛ ۴/ 2۷2، 2۷4؛ ۷/ ۱۱۶، ۱۱۷، 

۵۷0  ،۱۱۸
قطب الدین اشکوری: ۴/ 4۵۵

قطب الدین عادل: 5/ ۱۱2
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بــن  حســین  بــن  محّمــد   = کیــدری  قطب الدیــن 
4۵۸  ،2۷4  /۴ نیشــابوری:  بیهقــی  حســن 
قطبة بن عامر بن حدیده خزرجی: ۷/ ۳۷۷، ۳۸۱

قطبة بن مالک: ۶/ 20۹
قطــرب = محّمــد بــن مســتنیر = ابــو علــی نحــوی: 5/ 

40۵
قطن بن صالح دمشقی: 5/ ۳۸4

َقطیعی: 1/ ۸۹، 20۶، ۶0۹
َقطیفی: 1/ ۳۹۳

قعقاع بن عمرو: ۹/ ۳02، ۳۵۷
قعقاع بن معبد: ۷/ ۳۱۸

َقعقاع: ۸/ ۵0۳
قعنبی: ۹/ ۵۷0

بــن اســماعیل  بــن علــی  قّفــال شاشــی = محّمــد 
2۸۷  ،۱20  /۸ ۹۱؛   /۶ ۶0۳؛   /1 َمــرَوزی: 

قفطــی = جمال الدیــن علــی بــن یوســف: ۴/ 2۷۵، 
۵۶۵، ۵۷۵، ۵۷۶؛ ۶/ 444

قالنسی: 5/ 2۷۶
قلعی: ۹/ ۳2۹

قلقشندی: ۶/ ۵2۵
قلیچ ارسالن بن مسعود: ۴/ ۵2۱

قماذبان: ۸/ 2۱۹، 220
ابــی  بــن  علــی  بــن  عّبــاس   = هاشــم  بنــی  قمــر 
طالب؟مهع؟: 3/ ۱20؛ ۷/ ۱۶، ۳۷، ۳۶۷، 4۳۳؛ 

۵۶۳  /11
 قمر الدین حسینی اورنگ آبادی: ۶/ ۱0۷

قنار بن ابی اّیوب: 1۰/ ۱۳2
قنبــر )غالم امیرالمومنیــن؟ع؟(: ۲/ 2۳۳؛ ۹/ ۳۷2، 

۳۷۳؛ ۶/ ۱۵2

ُقْنــُدوزی حنفــی = ســلیمان بن ابراهیــم: 1/ ۵۶، ۶2، 
 ،۳۳۷  ،۳0۹  ،2۶4  ،۱۱۹  ،۱۱4  ،۱۱۳  ،۱0۵  ،۹۹
 /3 ۶۳، ۶4، ۶۸، ۹2، ۳۵4؛   /۲ ۳4۱، ۳۸0؛ 
24۷، ۵۷۵؛۴/ ۵۷۵؛ ۶/ ۱۱0، ۱۱4، ۵04، ۵۱۵؛ 

۳۳۸ ،2۷ /۷
قنفذ: ۹/ ۵۸۵

ُقُهْستانی: 1۰/ ۳24؛ 11/ 20۹
قواریــری بصــری = ُعَبیــداهلل بــن عمــر ُجَشــمی: 1/ 
۱۷2، ۳۱0، ۳۱2، ۵۳0؛ 3/ ۳2۷؛۷/ ۱۶2، 44۹؛ 

4۶2 ،4۶۱ /۹
قوشــچی = علــی بــن محّمــد: 1/ ۳۸، 240، ۵۳۱، 
۳۱۵، ۳۵۱، ۳۵2؛   /۶ 24۶؛   /3 ۵۷2، ۵۸۳؛ 

222  /۷
قیــس بــن ابی  حــاِزم: 3/ 2۸۸؛ ۹/ ۱22، ۱2۳، ۱۳۸، 

۵۶۳ ،42۳ ،۱۶۳ ،۱۶2
قیس بن ابی صعصعة نجاری: ۷/ ۳۸۱

قیس بن ابی قیس انصاری: ۹/ ۵۶۳
قیس بن بحر: ۲/ 4۱

قیــس بــن ثابــت بــن شــّماس انصــاری: 1/ ۱2۱، 2۷0، 
۵۱۹ ،۵۱۱ ،۳۳۱ ،۳2۹ ،۳2۸

قیس بن جابر: ۷/ ۳۸2
قیس بن حاِزم: ۲/ 4۸۹

قیــس بــن حفــص بــن َقعقــاع بصــری: 1/ ۱۶۹، ۵۳0، 
۳۹۶

ــی: 1/ ۹۷، ۱۵2، ۳۹۳،  کوف ــدی  ــع اس ــن ربی ــس ب قی
۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۹؛ ۲/ ۷0

قیــس بــن ســعد بــن ُعبــادة انصــاری خزرجــی: 1/ ۹، 
۱2۱، 2۸۸، ۳۳0، ۳۳۱، ۳۵۵، ۵۶2، ۶۱۹؛ 3/ 
۳۵0؛ ۶/ ۱۸؛ ۷/ ۱0۶، ۳24؛ ۸/ ۵۱۸؛ ۹/ ۷، 
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 ،۵۵۹ ،4۱۳ ،۳۳۷ ،2۶۱ ،20۸ ،20۷ ،20۶ ،20۵
۵۶۸، ۵۷۵؛ 1۰/ 2۳۹، 4۷۷؛ 11/ ۱۷4

قیس بن صرمه: ۲/ 4۱
قیس بن عاصم منقری: 1۰/ ۳۸

قیــس بــن عّبــاد: ۸/ 2۶۷؛ ۹/ 4۸۶؛ 1۰/ ۳۱۵، 404؛ 
۸2 /11

قیس بن عطارد بن حاجب: ۹/ ۵۹
قیــس بــن عمــرو بــن مالــک = نجاشــی: 3/ ۱۹4؛ ۴/ 

200؛ ۶/ 4۶
قیس بن عمرو: ۲/ ۱2۸، 5/ 242

قیس بن قهدان: ۹/ 2۳۶
د: 5/ 24۳

ّ
قیس بن مخل

قیس بن مکشوح مرادی: ۹/ ۱۷۱، 2۳۸، ۵۶۳
قیس بن َهیَثم سلمی: ۹/ ۳00

قیس بن ولید: 11/ ۸۶
قیس بن یزید: 11/ ۷4، ۷۵
قیس ثقفی مدائنی: 1/ ۱40

قیصــر )پادشــاه روم(: ۲/ ۱۷۶، ۱۷۷، 22۱، 222؛ ۶/ 
۱۹۸، ۳۶۵؛ ۷/ 2۵۵؛ ۸/ ۳۸0

کادح بن رحمه: 5/ ۳۸4، ۵2۸
کادوا دو فو: 3/ ۱۸

کافور اخشیدی: ۴/ ۱۷۶
 = الحســن  ابــی  بــن  اســماعیل   = الکفــاة  کافــی 
صاحــب بن عّبــاد: 1/ ۵2، 2۷4، ۵۶4؛3/ ۱۱۸، 
20۳، 20۵، ۵0۱؛ ۴/ ۷2، ۸0، ۸2، ۸۸، ۹0، ۱۱4، 
۱2۱، ۱24، ۱2۵، ۱2۶، ۱2۷، ۱۷0، 24۹؛ ۶/ 42؛ 

۱۷۹ /۷
کامل بن َطلحه: 3/ ۱۸۷؛ 5/ 4۶۱

کوفــی = ابــو العــالء: 1/ ۷۸،  کامــل بــن عــالء تمیمــی 
۱۵0

کبوذی: ۴/ ۵4
کبیرة سکونی: 11/ ۷۸

کپرنیک: ۶/ ۵4
کتبی: ۶/ ۶۶، ۶۷

کثیر الّنواء: 1۰/ ۱۸0، ۱۸۱، 20۶، 20۷
کثیر بن ابی کثیر بصری: ۹/ ۵2۹، ۵۳۱

ــن  ــه اب ــن  ماَقَب ــد اب ــو محّم ــلمی = اب ــد اس ــن زی ــر ب کثی
۳۸4  /5 ۱۱۵، ۱۱۶، ۱4۸؛   /1  صافّنــه: 

کثیر بن سلیم بن هاشم ایلی: 5/ ۳۸۵
کثیر بن شهاب: 11/ ۸۸، ۸۹

کثیــر بــن صلــت کنــدی: ۲/ ۱42؛ 5/ ۹۵؛ ۸/ 2۵۹، 
40۶؛ ۹/ ۳۱۵؛ 1۰/ ۳00

کثیــر بــن عبــداهلل بــن عمــرو مزنــی مدنــی: 5/ ۳۸4، 
۳۸۵

کثیر بن مروان شامی: 5/ ۳۸۵
کثیر بن ولید: 1/ ۶۵4

کثیر عّزه: ۹/ ۵۹۷
کدام بن حضری بن عامر: ۹/ ۵۹

کدام بن حّیان عنزی: ۹/ ۱۹۶، 2۶2؛ 11/ ۸۸، ۹۵
کدیمــی بصری = محّمــد بن یونــس: 5/ 40۷، 444؛ 

۹/ 4۸۶، 4۸۷؛ 1۰/ ۱۱4، ۱۵4، ۱۵۵
کرابیسی: ۷/ ۳۹۵؛ ۸/ 20۹

کراجکــی = محّمــد بــن علــی بن عثمــان = ابــو الفتح: 
1/ 2۷۶، 404؛۲/ ۵۹، ۷۵، ۱۱۶، 2۸2؛ 3/ ۱4۳؛ 
۴/ ۳۸۸؛ ۶/ 4۳؛ ۷/ ۵۵4، ۵۶2، ۵۶4، ۵۶۸

کرامة بن ابان ِعدوی: ۲/ ۵۱۱
کرامة بن ثابت انصاری: ۹/ ۵۶4

کــردری بریقینــی بــّزازی = محّمــد بــن محّمــد بــن   
2۹۱  ،204  ،20۳  /11 2۸۷؛   /5 شــهاب: 
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کردعلی: ۹/ 400
نی: 11/ ۱۵۵

ّ
کردوس بن محّمد باِقال

کرز بن وبرة کوفی: 5/ ۶۱، ۶4؛ 11/ ۶، ۱۸۹
 ،2۹۳،۳22  ،۱۱  /11 حیــدر:  بــن  حســین   = کرکــی 
 ،۳۷۹ ،۳4۷ ،۳4۳ ،۳۳۸ ،۳۳۶ ،۳2۹ ،۳2۸

4۳۷
کرمانی: ۶/ 2۹۳

ُکَریب )غالم ابن  عّباس(: ۶/ ۱۳2، ۱۳۳؛ 1۰/ ۳۱۸
کریز بن ربیعة بن حبیب: ۸/ ۱۹2، 2۱4؛ ۹/ ۹2

ــری: ۹/ ۱۹۶، ۱۹۷،  ــی عام ــف خثعم ــن عفی ــم ب کری
۱۹۸، 2۶2؛ 11/ ۵، ۸۸، ۹2، ۹4، ۹۵

کَسِری: ۴/ ۳4۸، ۳۵2؛ ۸/ 44۳؛ ۹/ ۳۳۸
کشــاجم = محمــود بــن محّمــد بــن حســین = ابــو 
الفتــح: 3/ ۵0۱، ۵42، ۵4۷، ۵4۹؛ ۴/ ۵، ۱۳، 
 ،۳۹ ،۳۸ ،۳۶ ،۳۵ ،۳2 ،۳۱ ،2۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۵

4۳ ،42 ،4۱ ،40
کشطوس: ۶/ 2۱۹

 /11 محّمدصــادق:  بــن  محّمدعلــی   = کشــمیری 
۳۸2

کّشــی = محّمــد بــن عمــر بــن عبدالعزیــز = ابــو عمــرو: 
1/ ۳۳0؛ ۲/ ۱۹، ۱۱۸، ۱۵0، ۱۶۸، ۱۷۶، 2۸۶، 
 ،۳۷۳ ،۳۵4 ،۳42 ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳0۹ ،2۸۸

4۵0 ،44۸ ،44۷ ،44۶ ،4۱۵ ،۳۷2 ،۳۷0
کشیش المنس: 3/ ۱۸

کعــب األحبــار یهــودی: 5/ ۹4، ۱۸0؛ ۶/ 4۳۸؛ ۷/ 
۳4۹، ۳۹۷، ۳۹۹، 400؛ ۸/ 4۵۱، 4۵۶، 4۶۹

کعب بن جعیل: ۹/ ۱۱۸
کعب بن ذی حبکه: ۹/ ۹0، ۹۱

کعــب بــن ُزَهیــر: ۲/ 2۵، 4۱؛ 3/ ۳۵۱؛ ۷/ ۳0۹؛ 1۰/ 
2۸

کعب بن سور: ۶/ ۱۵۶، ۱۵۷
کعب بن عامر سعدی: ۹/ ۵۵۹

کعــب بــن عبدة نهــدی: ۸/ ۵۸۱؛ ۹/ ۵، ۶، 20، ۵۹، 
 ،2۹۳ ،2۶۵ ،2۶۳ ،۱0۷ ،۹2 ،۸۷ ،۸۵ ،۸4 ،۷۹

۵۵2 ،4۷۷
۳۵۷؛ ۸/  مدنــی: 1/  انصــاری  ُعْجــرة  بــن  کعــب 

۱0۱  /11 44۷؛   ،۳۹۵
کعب بن عمر = ابو زعنه: ۹/ ۵۶4

کعــب بــن عمــرو بــن عّبــاد خزرجــی انصــاری ســلمی: 
۷/ ۳۸۱؛ ۹/ ۵۶0

کعب بن لؤی: 1۰/ ۵۸
بــن مالــک خزرجــی: 1/ 444؛ ۲/ 2۹؛ ۷/  کعــب 
۱۶۳  /1۰ 42۵؛   ،2۶0  ،2۵۸  ،2۵4  ،44  /۹ ۳۸۱؛ 

کعب بن نمط: ۲/ 4۱
کفعمــی حارثــی عاملــی = ابراهیم بن علــی: ۲/ 4۱۳؛ 
۶/ 44، ۷0؛ 11/ 2۹۳، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳20، 

۳4۵ ،۳2۶ ،۳24 ،۳2۳ ،۳22 ،۳2۱
کفوی: 1/ 22۶

کالب بن عالط: ۸/ 2۱2
َکالبــاذی = محّمــد بن ابراهیم بن یعقــوب: 3/ ۳0۷، 

۳0۸، ۳۱۱، ۳۱۹؛ ۶/ ۱0۳
کلبــی: ۲/ ۹2، ۹۶، ۱۸۸، ۱۹0، ۱۹2، ۱۹4؛ 3/ 2۶0، 
 ،۱۹۶  ،۸۸  /۸ ۵24؛   ،4۵۹  ،4۵4  /۷ ۳۷0؛ 
 ،۱24 ،۱۱۹ ۱0۹، ۱۷۹، 2۱۱، ۵0۹؛ 1۰/  442؛ ۹/ 

۵0 20۸، 2۶0، 2۶۱، 2۷0، ۳۵۹؛ 11/ 
کلثوم بن تجیب: ۹/ ۳۶۷

کلثوم بن جوشن قشیری: 5/ ۳۸۵
کلکاتکین: 3/ 4۱۳

کلواذی: 11/ ۱۶4
یب بن وائل: ۴/ ۱۸۷؛ ۹/ 4۱۵، 4۱۶

َ
ُکل
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کلینــی = محّمــد بــن یعقــوب = ابــو جعفــر: 1/ 4۷4، 
4۷۵، 4۸0؛ ۲/ ۵۱، 44۶، ۵۶۵؛ 3/ 4۱۹، 42۵؛ 
۴/ ۷4؛ 5/ ۷۳، ۷4، ۷۹؛ ۷/ ۵۳، ۵۵، ۵44، 

۵۸2 ،۵۶4 ،۵۶۳ ،۵۵۹ ،۵۵۸ ،۵۵۱
کمــال الدیــن = حســین بــن معین الدیــن = میبــدی 
یــزدی: 1/ ۵۸، ۷۹، 242، ۳۷۶، 424، 4۶۸، 

۶0۹؛۲/ ۶۸؛ ۶/ ۱0۱، ۱۱4
کمال بن ُهمام: 5/ ۱۹4، 244

کمال الدین ابن   زلمکانی: 5/ ۱۱4
کمال الدین بن َطلحة شافعی: 1/ ۶40

کمال الدیــن بــن میثــم بحرانــی = ابــن  میثــم: ۷/ ۱۱۶، 
۱20

کمال الدین جهرمی: 1/ ۶0۳
کمال الدیــن حنفــی حّرانــی دمشــی = ابراهیــم بــن 
محّمــد بــن محّمــد = ابــن حمــزه: 1/ ۶۵، ۸۹، ۹0

کمال الدین سید شاه میرحسینی: 11/ ۳۷۹
کمال الدیــن شــرف = محّمــد بــن ابــی القاســم حســن 

= ابــو الحســن: 5/ ۱۸
کمیــت بــن زیــد اســدی = ابــو المســتهّل: 1/ 2۶۸، 
2۶۹، ۵۶2؛۲/ ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۶؛ 3/ ۱۱۶، ۱22، 

۵۶0؛ ۴/ 4۳0
کمیــل بــن زیــاد بــن نهیــک نخعــی: ۴/ 2۸4؛ ۸/ 
 ،2۶2 ،2۳۵ ،۸۳ ،۶۷ ،۶0 ،۶ 4۱۷، 4۵2؛ ۹/ 

4۱  /11 ۵۶4؛ 
کنار بن حصین: ۷/ ۳۸2

کناسه/ کنانه )غالم صفّیه(: ۹/ ۳۷۶
کنانة بن ابی حقیق: 1۰/ ۳۸

کنانــة بــن بشــر بــن عّتــاب = تجیبــی: ۹/ 2۶۳، 2۶۵، 
 ،۳۵۱  ،۳4۳  ،۳2۳  ،۳2۱  ،۳۱4  ،2۸0  ،2۶۶

۱۱۶ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۷۸ ۳۸۸؛ 11/ 
کنت هنری دو کاستری: 3/ 2۷

کندی = یعقوب بن اسحاق: ۲/ ۵۱2
کهمــس بــن حســن بصــری = ابــو عبــداهلل دّعــاء: 5/ 

۵0؛ ۸/ 4۹0
کوثر بن حکیم همدانی: ۹/ 4۵۳، 4۵4؛ 1۰/ ۱4۶

بــن  حســن  بــن  ابراهیــم   = مدنــی  شــافعی  کورانــی 
کــردی: 3/ ۱۹۹، 200، 2۱۳؛ ۶/  شــهاب الدیــن 

۱0۶
کوسج: ۸/ 4۸

 /۲  :/۲ ثقفــی:  ُعَبیــد  ابــی  بــن  مختــار   = کیســان 
۳۷۳، ۵2۱، ۵22، ۵24، ۵2۵، ۵2۶؛ 3/ ۱20؛ 

۵۶۱  /۹ ۵۷۱؛   /۴
گلدزیهر: 3/ ۱۸

گنجــی شــافعی = محّمــد بــن یوســف = ابــو عبــداهلل: 
 ،22۳ ،۱۹۵ ،۱۱0 ،۱0۵ ،۹۳ ،۹۱ ،۸۳ ،۵۷ ،4۸ /1
 ،4۶4  ،۳۵۱  ،۳۱۵  ،۳0۷  ،۳00  ،2۷۵  ،2۷۳
 ،۵۵۷  ،۵۵۶  ،۵۵۵  ،۵۵4  ،۵۵2  ،4۹۳  ،4۷۱
 ،۸4  ،۸۳  ،۷۶  ،۷2  ،۶۱  ،۳۹  ،۳۸  /۲ ۶42؛ 
 ،۱02 ،۱0۱ ،۹۸ ،۹۶ ،۹4 ،۹2 ،۹0 ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵
 ،4۵4 ،4۵2 ،42۹ ،42۸ ،42۶ ،۱0۸ ،۱0۷ ،۱04
 ،4۷4 ،4۷۳ ،4۶۸ ،4۶۶ ،4۶۵ ،4۶۳ ،4۵۷
4۷۸، 4۸۵؛ 3/ ۱۷0، ۱۹۸، 204، 24۵، 2۹۱، 
۳۵0، ۵2۹؛ ۴/ ۶۵، ۹2، ۹۳، ۹4، 4۶2، ۵۷۳؛ 
5/ ۶۳۶؛ ۶/ 40، ۹0، ۹۵، ۱۱2، ۱۱4، ۱۱۵، ۱۳4، 
۱۳۵، ۱۵4، ۱۶۱، 4۹۷، ۵0۳، ۵0۶، ۵0۷، ۵۱4؛ 
2۵/۷، 24۶، ۳۳۶، 4۹۸، ۵۳۹؛ ۸/ ۱44؛ ۹/ 

4۶۹
گوستاو لوبون: 3/ ۱۹
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الحق بن حسین َمْقِدسی: 5/ 44۶
ــن منصــور: 1/ ۱۳0؛  ــن حســن ب ــی = هبــة اهلل ب اللکائ

۶/ 4۳۳؛ ۷/ 2۱۵؛ ۸/ ۶4
الوی بن یعقوب: ۶/ ۶۱

لبّطه بن فرزدق: ۲/ ۳۶۳
لبیبه: 11/ ۱۸۷

بیــد بــن ربیعــة بــن عامــر کالبــی جعفــری: 1/ 420، 
َ
ل

 ،۵۷۵ ،۵۷4 ،۵۷۳ ،۵۷2 ،۵۷0 ،۵۶۹ ،42۳
 /۸ 40۵؛   ،۳۹  /۷ 4۵؛   /۲ ۵۹۱؛   ،۵۹0  ،۵۸۵

۱4۱  ،۱40
لجالج غطفانی: ۷/ 40۵

لطــف اهلل بــن عبدالکریــم میســی عاملــی اصفهانــی: 
۳۸2 /11

لطف اهلل جد حفصی: 11/ 4۹۸
لقمان بن عاد: ۲/ ۵2

ــم: ۲/ 40۷؛ ۴/ 4۸2؛ ۶/ 4۷۷، ۵2۱؛  ــان حکی لقم
۷/ 4۳۸؛ 1۰/ ۳4

لهب بن ابی لهب: 1/ 4۳۷؛ ۷/ 4۱4
بینــا حکیــم چشــتی  بــن  ابــن عبدالّرحیــم  اهلل دیــا 

۱0۵  /۶ عثمانــی: 
لوتروپ استودارد: 3/ ۱۹

لــوط بــن یحیــی َازدی = ابــو مخنــف: ۲/ ۵22؛ ۸/ 
۱۹4، 2۵۶، ۳۹۹، 4۱۵، 42۶؛ ۹/ ۱۵، ۳۳، ۵۸، 
 ،۱۷0  ،۱۶۷  ،۱۶0  ،۱۵۸  ،۱۳۹  ،۱۳۷  ،۱۱۹  ،۹۵

۳2۷ ،۳۱2 ،2۸۱ ،2۸0 ،2۶۸ ،20۳ ،۱۸۶
لوط نبی؟ع؟: ۹/ ۳۹2

 ،۵۱  /۶ ۵۷؛   /۴ ۸۳، 24۱؛   /۲ غالــب:  بــن  لــؤی 
۵۵۳

لیث بن ابی سلیم بن زنیم قرشی: ۹/ ۵۳۳، ۵۳4

لیث بن حّماد اصطخری: ۸/ 24۹
لیث بن سعد: 5/ 2۸۹؛ ۷/ ۳۳4؛ ۸/ ۳۱۱

لیث عثمانی: ۹/ 42۸
لیــث: 3/ ۱۳2؛ ۴/ ۷۵؛ ۶/ 2۶۸؛ ۷/ ۳۹4؛ ۸/ 

4۱4 ،2۳۳ ۸۳، ۸4، 2۵0؛ ۹/ 
نابغــة   = حبشــیه  نابغــة   = نیــه 

ّ
جال عنزیــة  لیــالی 

۱۹۵  ،۱۹۱  /۲ جعــدی: 
 ماجد بن محّمد بن بحرانی: ۴/ 2۷۷

 ماجد بن هاشم بحرانی: 11/ ۳2۸، ۳۸2، ۳۸۹
َمة قرشــی: ۸/ 4۱0؛ 

َ
ماجشــون = یعقــوب بــن ابــی َســل

2۱۱ /11
ابــن   = ابراهیــم  بــن  عثمــان  بــن  علــی   = ماردینــی 
 ،202  ،۱۶۱  /۸ ۳۸۱؛   /۶ 4۱2؛   /5  ترکمانــی: 

۳0۵  ،۳0۱  ،2۵0  ،24۸
مازری: 1۰/ 4۸

ماعز: ۸/ ۳۵۳، ۳۵4
مافّروخی: ۴/ ۱2۸، ۱۸۶
کس مایرهوف: 3/ ۱۸ ما

نخعــی  اشــتر  حــارث  بــن  مالــک   = اشــتر  مالــک 
مذحجــی: ۲/ ۱24، 2۵۸، 2۷2؛ 3/ ۳4۷؛ ۸/ 
 ،۷2  ،۷۱  ،۷0  ،۵۷  ،۷  /۹ ۵۸2؛   ،4۱۷  ،2۱۷
 ،2۹۳  ،2۶۱  ،2۵4  ،2۵0  ،22۹  ،۱۸0  ،۹2  ،۷4
 ،۵۵۶ ،۵۵2 ،4۷۷ ،۳۸۶ ،۳۳۷ ،۳۳4 ،۳۱2
۵۵۸، ۵۶4، ۵۶۸؛ 1۰/ 2۵۳، 2۵۱، ۵4۸، ۵۷0؛ 

۱0۷  /11
مالک الحریری: 3/ 42۶

مالک الِحمَیری: 3/ 42۶
مالک بن ابی رجال: ۸/ 4۷۳

مالک بن ابی عامر: ۹/ ۳2۷



۴۶1 فهرست نمایگان:  کسـان

مالــک بــن احمد بن علی بــن ابراهیم فّرای بانیاســی: 
۵۱۸ ،۳۵2 ،۳۵۱ /1

ــو  کوفــی = اب مالــک بــن اســماعیل بــن درهــم َنْهــدی 
َغّســان: 1/ ۱۶۸، ۱۸۸، ۳02، ۳۱۱؛ 3/ ۱4۶

 ،۱۵۸ ،۹2  /۲ مدنــی:  اصبحــی  انــس  بــن  مالــک 
 ،۱۳۶  ،۸2  /۶ 4۵۹؛   /۴ ۵۶۵؛   ،4۸۵  ،۳4۷
 ،2۷۵  ،2۷4  ،2۷2  ،2۶۸  ،2۳۹  ،22۷  ،۱۵۸
 ،۳۶۹ ،۳4۱ ،۳2۹ ،۳04 ،۳02 ،2۹۷ ،2۹۱ ،2۸۹
۳۸۵، 4۱۷، 4۵۵، 4۵۷، 4۷۵؛ ۸/ ۸۷، ۱۱۹، 
 ،۱۳۶ ،۱۳۵ ،۶۳ ،۱۸ 20۹، 44۱؛1۰/  2۸4؛ ۹/ 
 ،۳۱۵ ،۳۱4 ،۳0۶ ،2۹۸ ،2۹۳ ،2۸۵ ،۱۷۱ ،۱44
۳۱۹، ۳20، ۳22، 424، 4۵2، 4۸4، ۵۳۱؛ 11/ 
 ،۱۳۶  ،۱۳۵  ،۱۱0  ،۱0۹  ،۱0۸  ،۱0۷  ،۹2  ،۵۳  ،۶

2۸۵ ،2۳۳ ،22۹ ،222 ،22۱ ،۱۹4 ،۱۹۳
مالک بن ِایاس: 5/ 24۳

مالــک بــن تّیهــان بلــوی = ابــو الَهیَثــم: 1/ ۵۳، 2۸۸، 
 ،۳۷۷  /۷ ۳۳۸؛   ،۳۳۱  ،۳2۹  ،۳2۱  ،۳0۸

۵۵۹  /۹ ۸۷؛   /۸ ۳۸0؛   ،۳۷۹
مالک بن جعونه: ۷/ 2۷۳

مالـــک بـــن حـــارث اشـــتر نخعـــی مذحجـــی = مالـــک 
/۸ ۳4۷؛   /3 2۷2؛   ،2۵۸  ،۱24  /۲  اشـــتر: 

 ،۷2  ،۷۱  ،۷0  ،۵۷  ،۷  /۹ ۵۸2؛   ،4۱۷  ،2۱۷  
 ،2۹۳  ،2۶۱  ،2۵4  ،2۵0  ،22۹  ،۱۸0  ،۹2  ،۷4
 ،۵۵۶ ،۵۵2 ،4۷۷ ،۳۸۶ ،۳۳۷ ،۳۳4 ،۳۱2
۵۵۸، ۵۶4، ۵۶۸؛ 1۰/ 2۵۳، 2۵۱، ۵4۸، ۵۷0؛ 

۱0۷ /11
مالــک بــن حبیــب بــن خــراش: ۹/ ۵، ۵۹، ۸0، ۸4، 

۹2
مالک بن حسن بن مالک بن حویرث: 1/ ۱22

یثــی: 1/ ۱2۱، ۱22، 2۷0، ۵۱۱، 
َ
مالــک بــن حویــرث ل

۵۱۸ ،۵۱۳
ــار: 1/ 4۳۶؛ ۸/ ۳۷۵؛ ۹/ ۵۱4؛ 11/  ــن دین ــک ب مال

۱۹4 ،۱۹۳
مالک بن ریب: ۸/ 404

مالک بن سنان: 5/ 24۳؛ ۸/ ۳2۳
مالک بن طاللة بن عمرو بن َغْبشان: 1/ 4۳۵

مالک بن طوق: ۲/ ۵۸2، ۵۸۳
مالک بن عامر بن هانی اشعری: ۹/ ۵۶4

مالک بن ُعبادة غافقی: 3/ ۳۵2
مالــک بــن عبــد هنــد بــن ُنَجــم بــن منعــة بــن برجــان: 

۱۸ /5
مالک بن عبداهلل زیادی: ۸/ ۵۶2

مالک بن عبداهلل: ۹/ ۹0، ۹2
مالک بن عمرو: ۷/ ۳۸2

مالک بن عوف: ۲/ 4۱
مالک بن عیسی: ۷/ 42۱

ی: 5/ ۳۹
ّ
مالک بن قاسم جبل

مالک بن کعب ارحبی: ۹/ ۶2
مالک بن ِمْغول: ۷/ 422
مالک بن نمیله: 5/ 24۳

مالک بن نویره: 1/ 420؛ ۷/ ۱4۸، 220، 222، 22۳، 
 /۹ ۳۹۵؛   /۸ 22۵، 22۶، 22۸، 2۳۳، 2۳۷؛ 

۵۹2؛ 11/ ۱۷۵
مالک بن ُهَبیره: 11/ ۹۱

مالک بن یوسف: ۸/ ۸۳
مامقانی = عبداهلل: ۲/ ۳42؛ 3/ ۱۱۶؛ ۴/ ۱2۹

مأمون بن احمد سلمی َهَروی: 5/ ۳۸۶؛ 1۰/ ۱۵0
 ،۳۶0  ،۳۵۹  ،204  ،۱۹4  ،۱0  /1 عّباســی:  مأمــون 
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۳۶2، ۵2۹؛ ۲/ ۵۱2، ۵۳2، ۵۳4، ۵۳۵، ۵40، 
۵۶۱، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۹، ۵۷0، ۵۷۱، ۵۷۳؛ 3/ 
۱۵، ۱۶۷، ۳۵۹، 440، 4۷2، ۵4۳، ۵۸۸، ۵۹۱؛ 
۶/ ۳۱2، ۵2۶؛ ۷/ 2۸0، 2۸۱، 4۸4؛ 1۰/ ۱4۹

بــن حبیــب بصــری  بــن محّمــد  مــاوردی = علــی 
شــافعی = ابــو الحســن: ۲/ ۱۵4، ۱۵۵؛ 3/ 20۱، 
24۳، 2۸۵؛۴/ ۱4۵، ۳00، ۳0۶؛ 5/ ۱42، ۱۶۱؛ 
۶/ ۹2؛ ۷/ ۶، ۱۷۳، ۱۷4، ۱۹۹، ۳۹2، 4۳۳، 

۱2۵ ،۸۷  /۸ ۵۳۶؛ 
مبــارک بــن عبدالجّبــار صیرفــی: 1/ ۵24؛5/ 2۸۸؛ 

۱۷4 ،۱۷۳ /1۰
مبــارک بــن علــی بــن حســین بغــدادی = ابــن طبــاخ 

حنبلــی: 5/ 44۱
مبارک بن فاخر = ابو کرم دّباس: 5/ ۳۸۶

ــو  ــن اثیــر جــزری شــافعی = اب مبــارک بــن محّمــد = اب
 ،۹4 244؛ ۶/  2۱۹، 4۶۳؛ 3/  الســعادات: 1/ 

۹ ۱۱۹، ۷۳۳؛ ۸/  ۵0۳؛ ۷/ 
مبارک بن محّمد شعطی: ۴/ ۵۶۸

مبارک طبری: ۷/ 2۸0، 2۸۱
د = محّمــد بــن یزیــد = ابــو العّبــاس: 1/ ۵42؛ ۲/  ُمَبــّرَ
 ،2۶4 ،224 ،۱۹۵ ،۱۸۸ ،۱۶۳ ،۱4۳ ،۱۱۸ ،۱0۹
۳۹۸؛ 3/ ۱۶؛ ۴/ ۵2؛ ۸/ ۱2۹؛ ۹/ 2۵0، 4۸4، 

۶00؛ 1۰/ 22۶، 40۸، 442، 4۶۱، 4۶2، 4۹۵
مبرم بن دعیب بن شقبان: ۷/ 4۹۷

مبشــر بــن ُعَبیــد حمصــی قرشــی = میســرة بــن ُعَبید: 
4۱۱ ،۳۸۶ /5

المّتقی هلل: ۴/ ۱4۹
ــن قاضــی  مّتقــی هنــدی = علــی بــن حســام الدین ب
قرشــی هنــدی: 1/ ۳۶، ۵۱، ۵۶، ۶0، ۶4، ۶۷، 

 ،24۷ ،۱۱۶ ،۱۱۳ ،۱۱۱ ،۱0۵ ،۱00 ،۹۸ ،۹4 ،۷۳
 /3 4۷4؛   ،۱0۹  ،۶۳  /۲ 24۵؛   ،۵۵۷  ،۵۵۵
 ،۵04  ،۱۱2  ،۱02  /۶ ۳2۷؛   ،2۸۳  ،2۶۷  ،۱4۹

۵۱  /۹ ۵۱۵؛ 
۱0۶؛ ۷/  ۵2۸؛ 5/  420؛ ۴/  نویــره: 1/  بــن  متّمــم 

2۳۵  ،22۸  ،22۷  ،22۶
متنّبــی = احمــد بن حســین = ابــو الطّیــب: ۲/ 2۸۷، 
۵۱0؛ 3/ ۵4۷، ۵4۸؛ ۴/ 4۹، ۱۵0، ۱۹۷، ۱۹۸، 

۳۹0 ،۳۸۱
متوّکل عّباسی: 3/ ۱4، 20، 2۱، ۵۶، ۷۱، ۹۶، 4۱۳، 
۵۸۸؛ ۴/ ۱4۹، 20۹، 2۵۷؛ ۷/ 2۸۱؛ ۹/ ۵۸۸؛ 

4۶۳ ،44۸ /11
ی: ۶/ 4۸0؛

ّ
متول

ُمّثنی بن سعید قصیری/قصیر: 11/ 22۱، 2۸۵
ُمَثّنی بن قاسم حضرمی: 1/ ۵۵

مثّنی بن مخربة عبدی: ۹/ 2۶۳، 2۶۵
مجاشع بن عمر: ۲/ ۵۶۶؛ 5/ ۳۸۶

مجاشع بن مسعود سلمی: ۶/ 40۸؛ ۹/ ۳00، ۳0۱
مجاعة بن ثابت خراسانی: 5/ ۳۸۷

مجاعة بن مراره: ۷/ 22۸، 2۳۸
مجاهــد بــن جبــر = ابــو الحّجــاج مّکــی: 1/ ۳۷۷، 
 ،4۷۱  ،۹۶  /۲ ۶4۵؛   ،4۳4  ،40۱  ،400  ،۳۹۸
 ،2۵۹  ،24۷  ،24۱  ،220  ،۱۷2  /3 4۹0؛   ،4۸۱
 ،۳۳۹  ،۳2۸  ،۱۹۳  /۶ 4۸۸؛   ،۳۷۳  ،۳42
 ،۳4۸  ،۳۱۶  /۷ ۳4۸؛   ،۳4۶  ،۳4۵  ،۳40
 ،2۵۶  /۹ 422؛   ،2۶۹  ،۱۱4  ،۱۱۳  /۸ ۳۷۳؛ 

۵4۸  ،۱2۵  ،۱04  ،۱0۳  ،۱02  ،۶۸  /1۰ ۵۷۳؛ 
مجاهد بن سعید: 5/ 4۹4
مجدالّدوله: ۴/ ۱۶۵، ۱۶۶
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مجذر بن دیار: 5/ 24۳
مجزأة بن ثور سدوسی: 1۰/ 2۵2

مجلســی = محّمــد باقــر بــن محّمــد تقــی: ۲/ ۶0، 
 ،4۱4  ،۱۱۶  /3 ۵4۹؛   ،۳42  ،۳40  ،۱۱۷  ،۷۸
42۳، 42۶؛ ۴/ ۵۶۳؛ 5/ ۷۶؛۶/ ۳4، 4۵؛ ۷/ 
۱۱۵، ۵02، ۵۵0، ۵۵۸، ۵۶0، ۵۶2، ۵۶۵، ۵۷۳؛ 
 ،4۱۱ ،۳۹۹ ،۳۵2 ،۳۳۸ ،۳2۹ ،۳2۷ ،۳22 /11

۵0۷ ،4۹۳ ،4۶۷ ،44۱ ،420
مجلســی = محّمــد تقی بن مقصــود علــی: ۴/ ۵۷2؛ 

۳۸۳ ،۳۳۸ ،۳2۸ /11
مجمع بن جاریه انصاری: ۹/ ۱۵۹، ۳۳۶

مجمع بن حارثه: 5/ 2۵۵
محارب بن دثار: ۷/ 2۳۶

محارب بن قیس ُکَسعی: ۹/ ۱۶۱، ۱۶2
محاسبی: ۸/ ۱20

محاسن بن عمر بن رضوان خزائنی: 1/ ۳۵2
محاملــی = حســین بــن اســماعیل = ابــو عبــداهلل: 1/ 
 /۶ 2۹۱؛   /5 2۸۳؛  4۹۱؛3/   ،۳۶۹  ،۱۹4  ،۱۱0

4۸۱ 2۹۵؛ ۸/  ۱۳۸؛ ۷/ 
محاملــی شــافعی = احمــد بــن محّمــد = ابو الحســن: 

۱۶۱ /5
محــّب الدیــن = احمــد بــن عبــداهلل = طبــری: 1/ 
 ،۹۶  ،۹۳  ،۸۸  ،۸۶  ،۸4  ،۸۳  ،۷۹  /۲ 22۵؛ 
 ،4۶4 ،4۶۳ ،4۶0 ،4۵۵ ،4۵4 ،4۵۳ ،۱0۸ ،۱0۱
4۶۵، 4۷۳، 4۷4، 4۷۶، 4۷۸؛ 3/ ۱۵۱، ۱۷۱، 
 ،2۸0  ،2۷۸  ،2۷۷  ،2۷۶  ،2۷۵  ،2۶۶  ،24۵
2۸۱، ۳0۷، ۳0۸، ۳2۷، ۳۷2، ۵۳0؛ ۴/ ۶۵، 
 ،2۳۳  ،22۸  ،۹۶  ،۶۹  /5 4۶۱؛   ،2۱۸  ،2۱۵
۵۵2؛ ۶/ ۹۵، ۱44، 2۸4، 2۸۵، 4۷۸، ۵0۳؛ 

 ،۳۳۶  ،۳۱4  ،۳۱۳  ،24۶  ،۱2۷  ،2۶  ،2۵  /۷
 ،4۶۵ ،4۵۸ ،44۷ ،444 ،42۹ ،۳۳۹ ،۳۸۷
۵0۸؛ ۸/ ۶۳، ۷۸، ۸4، ۱0۳، ۱04، ۱0۹، ۱۵۱، 
۱۷۸، 22۳، 22۵، 22۶، 4۳۸؛ ۹/ ۱۶۳، 24۷، 
۵۵۳؛   ،4۶۹  ،4۶۵  ،44۷  ،۳۸۹  ،۳۷۱  ،۳2۹
1۰/ ۱۱0، ۱۱۸، ۱20، ۱۶۳، ۱۸2، 204، 4۶۵؛ 11/ 

۱۸4 ،۵0 ،۳۱
محــّب الدیــن = محّمــد بــن محمــود = ابــن نّجــار 
بغــدادی: 1/ 2۱۵، 2۱۸، 222، ۵۳۸، ۵4۸؛ ۲/ 
۵۷، ۵40؛ 5/  20۵؛ ۴/  ۱0۷، ۳02، 4۷۳؛ 3/ 
 ،۵4۵ ،402 ،400 ،۳۸۸ ،242 ،2۱2 ،۱۵۵ ،۹۷
 ،2۶۸ ،2۵  /۷ 40، ۹4، 4۹۵؛   /۶ ۶04، ۶22؛ 

۵۳ 24۱، 24۳؛ ۹/  ۳۳۹، 4۳0؛ ۸/ 
محّب الدین افندی: 1/ ۵۷4

محّب الدین ُعکَبری بغدادی: 1/ ۵۷۳؛ ۲/ ۵۱۵
محّبــی َحَمــوی = محّمــد امیــن بــن فضــل اهلل: 1/ 
24۸، 24۹، 2۵0، 2۵۱، 2۵2، 2۵۳، 4۸4؛ 11/ 
 ،۳۷۵ ،۳۷4 ،۳۷2 ،۳۷۱ ،۳۶2 ،۳۵۵ ،۳۵2

4۸0 ،44۵ ،4۳۳ ،4۳2 ،42۶ ،4۱0 ،۳۷۶
محدوج بن زید ُذْهلی: 3/ ۱۷۷، ۱۸۳؛ ۹/ 4۹۳

محرز بن ثور: 1۰/ 2۵۳
محــرز بــن شــهاب تمیمــی منقــری: ۹/ ۱۹۶، 2۶2؛ 

۹۵ ،۸۹  /11
محرز بن عون: 11/ ۱۵۹

محرز بن نضله: ۷/ ۳۸2
محسلمینا: ۶/ 2۱۹

محســن بــن حســین بــن احمــد نیشــابوری ُخزاعــی: 
2۷۵ /1

محســن بــن حســین بــن علــی بــن ابــی طالــب؟مهع؟: 
4۷۸ /۴
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محسن بن علی بن ابی طالب؟مهع؟: ۷/ ۱۷۵
محفوظ بن احمد کلودانی: 5/ ۱۶2

ی: ۶/ 2۱
ّ
محفوظ بن وشاح حل

 محّمدباقر: 11/ ۳2۹
ّ

محّقق سبزواری = مال
ــن عبدالعالــی:  کرکــی = علــی بــن حســین ب ــق  محّق
۴/ 2۷۶، 2۸۳، ۳۹۶، ۵۷2؛ 11/ ۳22، ۳۳۷، 

۳۷۳  ،۳44
محّقق/مقــّدس اردبیلــی = احمــد بــن محّمــد: ۲/ 

4۱۵  /11 ۵2۱؛ 
محّمد ابراهیم کرباسی: ۴/ ۱20

محّمد ابن  الّشیخ علی الهیجی: ۶/ 44
محّمد ابو شیص بن عبداهلل: ۲/ ۵۵۵

یونــس  قاضــی  بــن  تــاج  بــن  عبــداهلل  ابــو  محّمــد 
2۷2  /11 موصلــی: 

محّمــد احمــد جــاد المولــی بــک: ۸/ ۵۵۵، ۵۸0؛ 
402  /۹

محّمد  ازهری: ۲/ ۱۸۷
محّمد استرآبادی: 3/ ۱۱۹

محّمد اشعری: 1/ ۳0۷
محّمد افندی: ۷/ ۳۶۹

محّمد الصّفار = ابو عبداهلل: 1/ ۳0۶
محّمــد امیــن بــن عمــر = ابــن  عابدیــن دمشــقی: 3/ 

2۱۷؛ 5/ ۱۸۱، 2۶۶
محّمــد امیــن بــن فضــل اهلل = محّبــی َحَمــوی: 1/ 
24۸، 24۹، 2۵0، 2۵۱، 2۵2، 2۵۳، 4۸4؛ 11/ 
 ،۳۷۵ ،۳۷4 ،۳۷2 ،۳۷۱ ،۳۶2 ،۳۵۵ ،۳۵2

4۸0 ،44۵ ،4۳۳ ،4۳2 ،42۶ ،4۱0 ،۳۷۶
محّمــد باقــر بــن محّمــد تقــی = مجلســی: ۲/ ۶0، 
 ،4۱4  ،۱۱۶  /3 ۵4۹؛   ،۳42  ،۳40  ،۱۱۷  ،۷۸
42۳، 42۶؛ ۴/ ۵۶۳؛ 5/ ۷۶؛۶/ ۳4، 4۵؛ ۷/ 

۱۱۵، ۵02، ۵۵0، ۵۵۸، ۵۶0، ۵۶2، ۵۶۵، ۵۷۳؛ 
 ،4۱۱ ،۳۹۹ ،۳۵2 ،۳۳۸ ،۳2۹ ،۳2۷ ،۳22 /11

۵0۷ ،4۹۳ ،4۶۷ ،44۱ ،420
محّمد بخاری حنفی: 1/ 4۱۶

محّمد بّزاز: 1/ ۵۵، 4۷4
محّمد بکری: ۷/ ۵۶؛ ۸/ ۸4
محّمد بن ابان رازی: 5/ ۳۸۷

محّمــد بــن ابراهیــم = ابــو الحســن = ناصرالّدولــه: ۴/ 
،۱۶۵ ،۱۳۹ ،۱۳4 ،۱۳۳

محّمد بن ابراهیم = ابو القاسم: 11/ 2۷۸، 2۷۹
کنانــی شــافعی  محّمــد بــن ابراهیــم = ابــو عبــداهلل 

۱24  /5 مصــری: 
محّمد بن ابراهیم اصفهانی: 1۰/ ۱۳۹، 22۱

محّمد بن ابراهیم بن اسماعیل طباطبا: 3/ 4۷2
محّمد بن ابراهیم بن حارث مدنی: ۷/ 42۸

محّمد بن ابراهیم بن َسِری تمیمی: 1/ 4۶4
محّمد بن ابراهیم بن سعداهلل بن جماعه: 5/ ۱۳۱

کــردی شــافعی: 11/  محّمــد بــن ابراهیــم بــن عبــداهلل 
2۷۸

محّمد بن ابراهیم بن عّتاب: ۲/ ۵۱۱
محّمد بن ابراهیم بن علی ُمقری: ۴/ ۸0

محّمــد بــن ابراهیــم بــن کیســان = ابــو الحســن: ۲/ 
۵۱2

محّمــد بــن ابراهیــم بــن محّمــد بــن عبــداهلل بــن َجَبلــة 
ُقُهســتانی: 1/ ۵۸، 4۶0

محّمد بن ابراهیم بن محّمد بن یحیی: ۹/ ۵۵2
محّمد بن ابراهیم بن مفّضل = بدرالدین: 1/ ۶4

محّمــد بــن ابراهیــم بــن یحیــی = وطــواط: ۲/ ۱۱۱، 
4۳  /۴ 4۹4؛   ،20۷  ،۱۸۸  ،۱۱۳

َکالبــاذی: 3/  یعقــوب =  بــن  ابراهیــم  بــن  محّمــد 
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۱0۳  /۶ ۳۱۹؛   ،۳۱۱  ،۳0۸  ،۳0۷
محّمد بن ابراهیم حلوانی: 1/ ۳۷2

محّمــد بــن ابراهیم ســروی = ابــو العــالء: 1/ ۵۶4؛ 3/ 
۵02؛ ۴/ ۷، ۱۳، ۱۸۱، ۱۸۵، ۱۸۶

محّمد بن ابراهیم سعدی فریانی: 5/ ۳۸۷
ــن  ــرو ب ــو عم ــری = اب َمی بص

َ
ــل ــم َس ــن ابراهی ــد ب محّم
ابــی عــدی: 1/ ۱۵۶

ــد: 5/  ــداهلل زاه ــو عب ــامی = اب ــم ش ــن ابراهی ــد ب محّم
۳۸۷

محّمد بن ابراهیم طیالسی: 5/ ۳۸۷
محّمد بن ابراهیم مخزومی: 3/ ۱22

محّمد بن ابراهیم مقری اصفهانی: 5/ ۱4۶، ۱4۸
 ،۱۳4 ،۱۳۳  /۴ ناصرالّدولــه:  ابراهیــم  بــن  محّمــد 

،۱۶۵  ،۱۳۹
محّمد بن ابراهیم: ۸/ ۱40، 4۳۶

محّمــد بــن ابــی اســماعیل علــوی = ابــو الحســن: 1/ 
۱0۱

محّمد بن ابی الحسن بکری: 11/ ۳۷4
محّمــد بــن ابــی الحســن محّمــد بکــری صّدیقــی 

2۸۹  /11 مصــری:  شــافعی 
محّمد بن ابی الفتوح یعقوبی: 1/ 4۶۵

محّمد بن ابی الفضل َفراوی = ابو عبداهلل: 1/ 4۶۵
محّمــد بــن ابــی القاســم = عمــاد الدیــن = طبــری: ۲/ 

2۷۵
الحســن =  ابــو  القاســم حســن =  ابــی  بــن  محّمــد 

۱۸  /5 شــرف:  کمال الدیــن 
محّمد بن ابی بکر = ابو موسی: 1/ ۳۳۹

محّمــد بــن ابــی بکــر اصفهانی شــافعی = ابــن َمِدینی 
 ،۱02 ،۹۹ ،۷4 ،۶۹ ،۶۷ ،42 ابــو موســی: 1/   =

 ،۱۶۶ ،۱۶2 ،۱۶۱ ،۱۳۱ ،۱24 ،۱22 ،۱2۱ ،۱۱۳ ،۱04
 ،۳۱۹ ،۳۱۸ ،۳۱۵ ،۳0۸ ،۳0۷ ،۳04 ،2۹۵ ،2۱۷
۳2۸، ۳40، 442، 44۳، ۵24، ۵2۵؛ 3/ ۱۶۹؛ 
 ،۶۹  /۸ 4۵۹؛   ،4۵۵  ،44۹  ،۳۵۳  ،۱2۷  /۷
۹۸، ۱۳۶، ۳۶۳؛1۰/ ۱۱۷، ۱4۵، 22۱؛ 11/ ۱۳۳
محّمــد بــن ابــی بکــر بــن ابــی قحافــه: ۲/ 20۸؛ 3/ 
40، ۱۵۷، ۱۹۳، 2۷0، ۳4۹؛ ۷/ 4۵0، 4۶2؛ ۸/ 
4۳2؛ 1۰/ ۱2۹، 2۱۳، 2۳۳، 240، 242، ۳۷۶، 
 ،۵۶۸ ،۵4۸ ،۵4۳ ،۵2۸ ،4۸۳ ،4۶۸ ،4۱۵
۵۷0؛ 11/ ۵، ۷۸، ۷۹، ۸0، ۱0۸، ۱0۹، ۱۱۱، ۱۱2، 

۱20 ،۱۱۸ ،۱۱۷ ،۱۱۶ ،۱۱4 ،۱۱۳
محّمد بن ابی بکر بن ابی یزید ُجَوینی: 1/ 4۶۵

محّمد بن ابی بکر بن عبد الرحمان: 1/ 4۵4
محّمد بن ابی بکر رازی: 1/ ۵۷۱

محّمد بن ابی بکر مالکی: 1/ 2۸۸؛ 5/ ۱۳2
محّمد بن ابی بکر مقدمی بصری: ۹/ 424، ۵۱۳

محّمد بن ابی بالط: 1۰/ ۱۸
ــو الفتــوح:  محّمــد بــن ابــی جعفــر محّمــد طائــی = اب

۵۶۶  /۴
محّمد بن ابی َجهم: 1۰/ ۵۹

یفــة عبشــمی: ۲/ 22۱؛ ۹/ 2۳۱، 
َ

محّمــد بــن ابــی ُحذ
2۶۱

محّمد بن ابی حسین یونینی حنبلی: 5/ ۱۳۹
محّمد بن ابی رحمان مقری: 5/ 4۳2

محّمد بن ابی زکریا: 1/ ۷۳، ۱0۱، 4۶۱، ۶۵2
محّمد بن ابی سبرة بن ابی ُزَهیر قرشی: ۹/ 24۸

محّمد بن ابی نصر = ابو عبداهلل اندلسی: 5/ ۱22
محّمــد بــن ابــی نصــر محّمــد بــن احمــد بــن حســین 

ل = ابــو منصــور: ۴/ 2۷2
َ

ُعکَبــری ُمعــّد
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محّمد بن ابی نوح = ابو عبداهلل: 5/ ۳۸۷
محّمد بن احمد = ابن حاجب: 3/ ۸۷

محّمد بن احمد = ابو الطّیب رسعنی: 5/ ۳۸۸
محّمد بن احمد = ابو  ُعَبید: 11/ 2۵

محّمد بن احمد = ابو غالب = ابن  بشران: ۶/ ۹2
محّمــد بــن احمــد = دوالبــی = ابــو بشــر: 1/ ۳۶، ۶۶، 
۷۶، ۱2۶، ۱۹2، 2۹۶، ۵۱۷؛ 3/ 200، 20۷، 2۱۳؛ 
5/ ۱4۱؛ ۶/ ۱۵۷، 4۵۸؛ ۷/ ۱۷۵؛ ۸/ ۶4؛ ۹/ 

4۵4، ۵44؛ 1۰/ ۱4۷
 ،۳۷  /1 خطیــب:  ِشــربینی   = احمــد  بــن  محّمــد 
 ،۱44  /5 24۶، 4۱0، 42۹، 4۳0، 4۳۱، ۵۷4؛ 
2۱، 4۵، 4۶، 4۸، ۱0۹؛  ۱4۷، ۱۷۵، 2۶۳؛ ۹/ 

20۵  ،204  /1۰
محّمــد بــن احمــد = فرغانــی: 1/ 22۶، ۶4۳؛ ۲/ ۶۱؛ 

۹۵ /۶
محّمــد بــن احمــد  ازهــری شــافعی = ابــو منصــور: ۲/ 

۵۱۳
محّمــد بــن احمــد انصــاری اندلســی = ابــو عبــداهلل = 

شــمس الدیــن: 3/ 20۵
ــو  ــا = اب ــن طباطب ــن ابراهیــم = اب ــن احمــد ب ــد ب محّم
 ،۵۱0 ،۵0۶ ،۵0۳ ،۵0۱ ،244 ،۷  /3 الحســن: 

۵۱۱
ــن  ــو الحســن = اب ــن ابراهیــم = اب ــن احمــد ب ــد ب محّم
 ،۵۱0 ،۶-۵ ،۵0۳ ،۵0۱ ،244 ،۷ طباطبــا: 3/ 

۵۱۱
کتبــی: 5/  محّمــد بــن احمــد بــن ابراهیــم بــن محّبــر 

۳۸۷
ابــو عبــداهلل =  بکــر =  ابــی  بــن  بــن احمــد  محّمــد 
 ،۳۸۸  ،۳۸۷  ،۳۸۶  ،24۸  ،۳۷  /1 ُقرُطبــی: 

40۷، 4۱2، 42۹، 4۳0، ۶0۳؛ ۲/ ۹۸؛ 3/ 20۷، 
4۹۷، 4۹۸؛   /۴ 244، 2۵0، 2۵۱، 2۶۱، 4۹2؛ 
5/ ۵۶، ۶۱، ۶۹، ۷0، 40۱، 42۳؛ ۶/ ۱۳۹، ۱4۱، 
 ،2۹۱ ،2۸۹ ،2۶2 ،۱۸۸ ،۱۸۷ ،۱۸۵ ،۱۷2 ،۱۵۵
 ،۳2۸  ،۳2۶  ،۳۱۱  ،۳0۵  ،2۹۷  ،2۹۳  ،2۹2
 ،۳۷۹ ،۳۷۷ ،۳۷۳ ،۳۷2 ،۳4۹ ،۳4۱ ،۳۳۱
4۵0، 4۵4، 4۷۶، ۵۱0؛ ۹/ 2۱، 4۵، 4۶، 4۷، 
 ،۶0  ،۵۳  /1۰ ۵0۷؛   ،۳۹۳  ،۱0۹  ،۵2  ،۵۱  ،4۸
 /11 ۱۱2، ۱۷۶، 204، 20۵، 2۹۳، 42۳، ۵۵2؛ 

2۳۳  ،2۳2  ،2۱۸
محّمــد بــن احمــد بــن ابــی بکــر = ِرْبِعــی َشــیبانی 
 ،۸۱ ،۱4 ،۵  /۶ شــافعی:  اســکندرانی  اســوانی 

۸4  ،۸۳  ،۸2
ــو ُزرعــه: 11/  محّمــد بــن احمــد بــن ابــی عصمــه = اب

۱۵۹
ــن اســماعیل = ابوبکــر قزوینــی:  ــن احمــد ب ــد ب محّم

۳۸۸  /5
ویــة نیشــابوری معــّدل = ابــو 

ُ
محّمــد بــن احمــد بــن بال

یعلــی/ ابوبکــر : 1/ 200
محّمــد بــن احمــد بــن تمیــم َحْنَظلــی = ابــو الحســین 

= خیــاط َقْنَطــری: 1/ ۷۷، ۱۹۶
محّمد بن احمد بن جمیع غّسانی: 3/ ۵4۸

محّمد بن احمد بن حامد: 5/ ۳۸۸
محّمد بن احمد بن حسین اهوازی: 5/ ۳۸۸

محّمــد بــن احمــد بــن حســین ُخزاعــی نیشــابوری ابــو 
ســعید: ۷/ ۵۷4

محّمــد بــن احمــد بــن حمــدان َعنَبــری ابــو حــزام: 5/ 
۳۸۸

محّمد بن احمد بن رزق: ۹/ ۵۹0



۴۶۷ فهرست نمایگان:  کسـان

محّمــد بــن احمــد بن ســهیل ابو الحســن باهلــی: 5/ 
۳۸۸

ل: 1/ ۱۵۱
َ

محّمد بن احمد بن عبد الرحمان ُمعّد
طــی شــافعی 

َ
محّمــد بــن احمــد بــن عبــد الرحمــان َمل

ابــو الحســین: 1/ 4۸۶، 4۸۷؛ ۹/ ۵۸۶
محّمد بن احمد بن عبدالّرحیم ابو طاهر: ۲/ 2۷4

محّمد بن احمد بن عبداهلل ابو عبداهلل: 3/ ۵۳۱
محّمــد بــن احمــد بــن عبــداهلل عامــری مصــری: 5/ 

۳۸۸
محّمــد بــن احمــد بــن عثمــان = ذهبــی = شــمس 
الدیــن: 1/ 22۸، 2۷۷، 44۳، 4۹۵، ۵۱4؛ ۲/ 
2۶، ۱۱0، 4۵۶؛ 3/ 4۳، ۱۵۶، ۱۹2، ۱۹۸، 20۵، 
 ،۳2۸  ،۳0۶  ،۳0۳  ،2۹۹  ،2۸۹  ،2۷۳  ،24۳
 ،۳۹۷  ،2۸۵  /۴ ۵۶4؛   ،۳۶۹  ،۳۶۸  ،۳4۱
444، ۵۷۳، ۵۷۶؛ ۶/ ۷۸، ۹۳، ۹۶، ۱2۱، ۱42، 
 ،2۹۹  ،2۸۹  ،2۸۳  ،2۳۵  ،2۳۳  ،22۷  ،۱44
 ،۵0۳  ،4۳۸  ،4۳0  ،۳۹4  ،۳۷4  ،۳۷2  ،۳2۹
۵۱4، ۵2۶؛ ۷/ 2۶، ۳۳۶؛ ۸/ 4۸، ۱4۱، ۳۳2؛ 
۹/ 4۱، 42؛ 1۰/ ۵۸، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱22، ۱۳2، 
 ،۱۶۱  ،۱۵۳  ،۱۵۱  ،۱۵0  ،۱4۶  ،۱4۳  ،۱42  ،۱4۱
 ،40۵ ،۳2۷ ،22۳ ،۱۸0 ،۱۷۹ ،۱۷۶ ،۱۷4 ،۱۶2
4۱۳، 4۱۶، ۵۷۹؛ 11/ ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۵، ۱۳۷، 
 ،2۷4 ،2۱۵ ،2۱0 ،۱۹۶ ،۱۸۹ ،۱۷۶ ،۱۶۹ ،۱۳۸

۳۳۵  ،۳۳۱
ــو طالــب: 1/ 2۹۶،  محّمــد بــن احمــد بــن عثمــان اب

۵۱4
محّمد بن احمد بن علی بخاری: ۶/ ۹۶

محّمــد بــن احمــد بــن علــی بــن احمــد بن محّمــد بن 
ابراهیم نطنــزی: ۲/ 2۷4

محّمــد بــن احمــد بــن علــی بــن حســن بــن شــاذان: 
  ۵۷۳ /۴

د محتســب: 1/ 
َ
محّمــد بــن احمــد بــن علی بــن َمخل

۳۹۳ ،۹۷
محّمــد بــن احمــد بــن علــی هــواری مالکــی اندلســی 

ــر اعمــی: 1/ 2۳۳؛ ۶/ ۶۸، ۵۱۹ = ابــن جاب
محّمد بن احمد بن علی: ۲/ ۷2

محّمــد بــن احمــد بــن عمیدالدیــن علــی حســینی: 
44 /۶

محّمــد بن احمــد بن ُقدامة = َمْقِدســی: 1/ 4۹۷؛5/ 
۳0۶

محّمــد بــن احمــد بــن محــروم = ابو الحســین مصری: 
۳۸۸ ،۱4۸ /5

ــی:  کلب ــَزّی  ــن ُج ــد = اب ــن محّم ــد ب ــن احم ــد ب  محّم
1/ ۳۷۱، ۳۷۳، ۵۶۸، ۵۷۶، ۵۷۷؛ 3/ 24۶؛ 
۶/ ۳4۹، ۳۷۷؛ ۷/ 2۸۹، ۳4۸؛ ۸/ ۱۷، ۱۱4، 

42۳؛ ۹/ 2۱، 4۶، 4۷، 4۸؛1۰/ ۱24
محّمد بن احمد بن محّمد = عمیدی: 3/ ۵۶

محّمــد بــن احمــد بــن محّمــد بــن ســهل = ابــو الفتــح 
بــن ابــی فــوارس: 1/ 204، 4۶۱

محّمد بن احمد بن محّمد وّراق: ۸/ ۹۶
محّمد بن احمد بن مخلد: ۲/ 4۶۶

محّمــد بــن احمــد بــن مشــارۀ اصفهانــی شــافعی: 5/ 
۱۱0

محّمد بن احمد بن معدان: ۲/ 2۷4
محّمد بن احمد بن نّحاس عّطار: 5/ ۳۸۹

محّمد بن احمد بن نعمة اهلل بن خاتون: ۴/ 2۸۳
محّمد بن احمد بن هارون زیوندی: 5/ ۳۸۹

محّمد بن احمد بن یحیی بن ابی بغل: 3/ ۵0۵
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محّمد بن احمد بیرونی = ابو ریحان: ۲/ ۵۱۳
محّمد بن احمد حریری: ۶/ ۵۱۹

محّمد بن احمد حسنی علوی: 3/ ۹۷
ی شافعی: 1/ ۵۷۱

ّ
محّمد بن احمد حل

محّمد بن احمد حلیمی: 5/ 4۸۸
محّمد بن احمد حنبلی َمْقِدسی: 5/ ۳0۶

محّمد بن احمد رّحال: 3/ ۵۱۷
محّمد بن احمد رملی = شافعی صغیر: 5/ 22۷

محّمد بن احمد طیب: 1/ ۵42
محّمد بن احمد ُعَبیدی ابو سعید: ۴/ ۱۹۷

محّمد بن احمد عدوی: 5/ 400
محّمد بن احمد عّسال ابو احمد: 5/ ۵۷

محّمد بن احمد غرناطی: ۶/ ۳44
محّمــد بــن احمــد قاضی ابــن  قاضی ابو عبــداهلل: ۷/ 

44۸
محّمد بن احمد قّفاص: 5/ ۳4۸

محّمــد بــن احمــد قّمــی فامــی = ابــن  شــاذان: 1/ 
۵44  /۹ ۵۵4؛  4۸۵؛۷/ 

ی شــافعی = جالل الدیــن: 1/ 
ّ
محّمــد بــن احمد محل

۵۷۱؛ 3/ 20۹
محّمد بن احمد مرتضی: 11/ 2۹۹
محّمد بن احمد مصری: 5/ 44۶

ل ابو جعفر: ۴/ 2۹2
َ

محّمد بن احمد ُمعّد
محّمد بن احمد مفّجع ابو عبداهلل: ۲/ ۷۳

محّمــد بــن احمــد مّکــی = ابو الفــرج = شــمس األئّمه: 
۵۶۶ /۴

محّمــد بــن احمــد واعــظ = ابــن  ســمعون: 5/ ۹۸، 
۱۱۹  ،۹۹

محّمد بن احمد ورامینی: 1/ 2۸۵
محّمد بن احمد یوسفی زوزنی: ۴/ ۸۹

ــم رازی: 1/ ۸۷، ۱4۶،  محّمــد بــن ادریــس = ابــو حاِت
 ،۱۶2  ،۱۶۱  ،۱۶0  ،۱۵۸  ،۱۵۶  ،۱۵۵  ،۱۵۱  ،۱4۸
 ،۱۷2 ،۱۷۱ ،۱۶۹ ،۱۶۸ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱۶4 ،۱۶۳
 ،۱۹۸ ،۱۸۹ ،۱۸۹ ،۱۸۸ ،۱۸2 ،۱۸0 ،۱۷۸ ،۱۷۶
 ،۵۳۹  ،۵۳۷  ،۵۳۱  ،42۳  ،۳۱۸  ،۳0۷  ،2۸۷
40۹، ۶۵۵؛ ۲/ 2۸2؛ 3/ 2۵۹، 2۷۸، ۳۱0؛ ۶/ 
 ،۱۵۷ ،۱۵۳ ،۱۳۶  /۷ 2۸2، 4۳0، ۵۱0، ۵۱۳؛ 
 ،422 ،4۱0 ،40۸ ،40۶ ،40۵ ،۳۹۵ ،۳۹0 ،۳۶0
 ،4۵۵  ،4۵4  ،44۹  ،442  ،44۱  ،42۸  ،42۷
4۵۷، 4۶۸؛ ۸/ ۹۳، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۳۹، ۱۵0، 
 ،4۵2  ،424  ،4۱۵  ،4۸  /۹ ۳0۵؛   ،۳0۱  ،2۳۵
 ،4۹۶ ،4۸۳ ،4۷۹ ،4۷4 ،4۶۸ ،4۶۵ ،4۶2
 ،۵4۳ ،۵۳4 ،۵2۶ ،۵20 ،۵۱۵ ،۵۱2 ،۵0۱ ،4۹۸

۵4۹، ۵۷0؛ 1۰/ ۱۷۷، ۱۷۸
 = عبــداهلل  ابــو   = عّبــاس  بــن  ادریــس  بــن  محّمــد 
 ،4۵۵  ،۳۹  /۲ 2۸0؛   ،۱۶۱  ،۳۶  /1 شــافعی: 
4۵۸، 4۵۹؛ 3/ 2۶2؛ ۴/ ۷۸؛ 5/ ۱۸0، 2۹4، 
 ،۸4  ،۸2  ،۸۱  ،۱4  ،۵ 4۳۶؛۶/   ،4۳۵  ،4۳4
 ،۱۹۶  ،۱۹۵  ،۱۹4  ،۱۸۱  ،۱۷۳  ،۱40،۱۵۸  ،۱۳۹
 ،2۸۹  ،2۶۸  ،2۵۶  ،24۷  ،24۵  ،2۳۸  ،2۱۱
 ،4۱۷  ،۳۸۳  ،۳۳4  ،۳2۹  ،۳۱۸  ،۳04  ،2۹۷
 ،4۶۸  ،4۵۷  ،4۵۶  ،4۵۵  ،4۵4  ،4۳0  ،42۱
۱۱۸  /1۰ 4۵۳؛   /۹ ۵۱۵؛   ،4۷۹  ،4۷۵  ،4۷2

محّمــد بــن آدم بــن کمال َهــَروی نحــوی = ابو المظّفر: 
۵۱۵ /۲

محّمد بن آدم: 1۰/ 20۱
محّمــد بــن اســحاق = ابــو عبــداهلل ضّبــی/ صینــی: 

۳۹0 /5
محّمد بن اسحاق = ابوبکر مدینی: 5/ ۳۸۹

محّمد بن اسحاق = ابوبکر نیشابوری: 5/ ۱4۱
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 ،۱۵۵ ،۱2۷  /۷ صغانــی:   = اســحاق  بــن  محّمــد 
4۵0  ،۱۵۶

ــو عبــداهلل = ابــن  محّمــد بــن اســحاق اصفهانــی = اب
 منــده: ۷/ ۱2۸، ۳۸۸، ۳۹2، 444، 4۵۵

محّمد بن اسحاق بلخی: 5/ ۳۸۹
عنبــس  ابــو   = ابراهیــم  بــن  اســحاق  بــن  محّمــد 

۱0۷  /5 صیمــری: 
محّمــد بــن اســحاق بــن خزیمــة نیشــابوری: 1/ ۵2۹؛ 

۵02 /۶
محّمــد بــن اســحاق بــن محّمــد = ابــن ندیــم: 1/ 
۳۳۷؛ ۲/ ۳02، ۳2۵، ۳۶۱، ۳۶2، ۵۱۳، ۵۱۶، 
۵۱۸، ۵۵۶، ۵۶4، ۵۸4؛ 3/ 200، ۵۱۵، ۵۳2، 
44۶ ۳۹، ۵2، ۱2۸، 2۹۱؛ ۶/  ۵۳۳، ۵42؛ ۴/ 

محّمد بن اسحاق بن محمشاد: ۸/ ۳۳۳
محّمــد بن اســحاق بن مهــران شــافعی: ۸/ ۸۱، ۸2، 

۳24 ،۹۷ ،۹۶
محّمــد بــن اســحاق بــن یســار = ابــن اســحاق: ۲/ 
 /۶ ۳4۹؛   ،۳۳0  ،۳00  ،۱۷۷  /3 424؛   ،۸۸
 ،4۵۷  ،2۸۸  ،2۳۸  /۷ 4۹۸؛   ،40۳  ،2۶۷
4۵۹، 4۶0، 4۷۷، ۵0۹، ۵۱۵؛ ۸/ ۹۵؛ ۹/ 44۶، 

۵2  /11 ۵۳4؛ 
محّمــد بــن اســحاق بــن یســار بــن خیــار مدنــی: ۲/ 

4۹۱ ،4۵۸ ،2۳۹ ،۱42 ۱0۵؛ ۷/ 
محّمد بن اسحاق عکاشی: 5/ ۳۹0، 40۳

محّمــد بــن اســحاق مدنــی: 1/ ۵۹، ۱4۹؛ 3/ ۳4۹؛ 
۶/ ۱۳2، ۵02؛ ۷/ ۱۳۱، 4۵۹؛ ۹/ 20؛ 1۰/ 222، 

۳4۳ ،۳0۷ ،22۳
محّمــد بــن اســعد حکیمــی = ابــو المظّفــر واعــظ: 5/ 

۳۹0

محّمد بن اسعد دوانی: ۶/ ۱0۱
محّمــد بــن اســماعیل = ابــن ابــی  فدیــک: 5/ ۱۵۳، 

2۱4؛ ۷/ 42۳، 42۷
محّمد بن اسماعیل احمسی: ۲/ ۱۷۹

محّمد بن اسماعیل بن اسحاق راشدی: 1/ 2۹4
محّمد بن اسماعیل بن بزیع: ۲/ ۳۷4

محّمد بن اسماعیل بن جعفر بن طّحان: 3/ ۳۱4
محّمــد بــن اســماعیل بــن صــالح = امیــر عّزالدیــن 
 ،4۱4  ،2۶0  ،۸۵  /1 حســینی:  َصنعانــی   =
4۷0، ۵۱0، ۵۷2؛ ۶/ ۱0۷، ۱۱۱، ۵04، ۵۱۵؛ ۹/ 

2۹۹ 4۷0؛11/ 
محّمد بن اسماعیل خیرالّنّساج: 5/ ۹۶

محّمد بن اسماعیل رازی مکتب: 5/ ۳۹0
محّمد بن اسماعیل عّوام: 5/ ۳۹0

محّمد بن اسماعیل وساوسی بصری: 5/ ۳۹0
محّمد بن اشج = ابو دنیا: 1۰/ ۱42

محّمد بن اشعث: 11/ ۷۵
محّمــد بــن انــس بــن فضالــة انصــاری: ۲/ ۳02؛ ۶/ 

4۶2
محّمد بن اّیوب بن ُسَوید رملی: 5/ ۳۹0

محّمد بن اّیوب رّقی: 5/ ۳۹0
محّمــد بــن اّیــوب واســطی = ابــو  هریــرۀ َدْوســی: 1/ 
 ،۹2  ،۷۹  ،۶۷  /۲ 40۶؛   ،۳2۱  ،۱۸۹  ،۷۷  ،۵۱
 ،20۷  ،20۱،20۳  /3 ۵۶۶؛   ،4۸۸  ،4۵4  ،۱۱۱
20۸، 2۱۵، ۳0۹، ۳۸2، ۵2۳؛ 5/ ۵4؛ ۶/ ۱2۳، 
 ،40۱  ،۳۹2  ،2۶0  ،2۵۸  ،2۵۷  ،2۳۵  ،2۳4
 ،42۸ ،42۳ ،42۱ ،4۱۹ ،4۱۵ ،4۱4 ،4۱۳ ،402
 ،۱۵۸ ،۱۵۵ ،2۵ 4۳۸، 4۳۹، 440، ۵۱۳؛ ۷/ 
 ،۶۶ ،۵۱ 44؛ 1۰/  ۱۶۱، 42۵، 42۶، 4۳۷؛ ۹/ 
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 ،2۹۳ ،2۹۱ ،2۹0 ،2۸۹ ،2۸۸ ،2۷۸ ،۱4۳ ،۷2
 ،۵۵4 ،۵۵۱ ،۵0۸ ،4۱۱ ،40۷ ،۳۳۱ ،۳۱2 ،۳0۹
 ،2۱۷  ،۱۸4  ،۱۳۳  ،۱2۹  ،۱04  ،4۹  /11 ۵۵۷؛ 

2۳4 ،2۳۱ ،2۳0 ،2۱۹
محّمد بن بابشاذ بصری: 5/ 4۹۶، ۵20

محّمد بن بالویه ابوبکر: 1/ ۷۷
 عالءالدین: 

ّ
محّمــد بــن بدرالدین محّمد قّمی = مــال

۳۸۳ /11
محّمد بن ُبَدیل بن َوْرقاء ُخزاعی: ۹/ ۵۶4

محّمد بن بّشــار عبــدی بصــری: 1/ ۹۳، ۱۷۸، ۵۳0؛ 
3/ ۳0۶؛ ۷/ ۱۳4

محّمد بن بشیر بن زاذان: 1۰/ ۱۳۹
محّمــد بــن بقیــه = ابــو طاهــر = ابــن  بقیــه: ۴/ ۵۶، 

۱۵۶  ،۱۵0  ،۱4۶
محّمد بن بّکار: 1۰/ ۱42، ۱۷۹، ۱۸0
محّمد بن بکر بن عبدالّرّزاق: 1/ ۸۷

محّمد بن بیان: 5/ 4۹4، 4۹۵
محّمد بن تمیم فاریابی: 5/ ۳۹۱

محّمد بن تمیم: ۹/ ۵۸۹
محّمــد بــن ثابــت بــن الحســن = ابوبکــر = ُخَجنــدی 
اصفهانــی: ۲/ 4۷۳؛ 3/ 40؛ 5/ ۱۱۱؛ ۹/ ۳2۹؛ 

۱۳۳ /1۰
محّمد بن ثابت بن قیس انصاری: ۶/ 4۶2

محّمد بن ثور: ۲/ ۹۹
محّمد بن جبلة کوفی: ۲/ 40۸

محّمد بن جحش: ۹/ 4۳۹، 440
ــر = طبــری: ۲/ 2۳، ۷۳، ۷۸، ۷۹،  ــن  جری ــد ب محّم
 ،۱۱4 ،۱0۵ ،۱0۱ ،۹۹ ،۹۸ ،۹۷ ،۹۶ ،۹2 ،۹۱ ،۸۷
 ،۱۶2  ،۱۶0  ،۱۵۳  ،۱۳۹  ،۱2۷  ،۱22  ،۱2۱  ،۱20

 ،40۹ ،24۱ ،20۸ ،20۷ ،20۶ ،۱۸۸ ،۱۶۹ ،۱۶4
 ،4۶۶  ،4۵۵  ،4۳۶  ،4۳۵  ،42۶  ،424  ،42۱
4۶۸، 4۶۹، 4۷۶، ۵۱۸، ۵44، ۵۷۳؛ 3/ ۱۶۷، 
۱۷0، 242، ۳2۷، ۵۱۶؛ ۴/ 2۳۶، 2۹0، 2۹۵؛ 5/ 
4۹0؛ ۶/ ۹۱، ۹۹، ۱44، ۱۸۱، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۹۱، 
 ،۳4۶  ،۳4۵  ،۳۳۹  ،۳۱2  ،۳0۶  ،۳0۵  ،۱۹۳
۳۷2، 4۵0، 4۵۳، 4۵4، 4۷۷، 4۷۹، ۵02؛ ۷/ 
24، 2۶، ۱22، ۱4۶، ۱۷۵؛ ۸/ ۹، ۱۷، ۸۹، ۹2، 
 ،۱۹۵ ،۱۶۳ ،۱42 ،۱20 ،۱۱۹ ،۱2۱ ،۱۱4 ،۱۱۳ ،۱۱2
 ،2۹2  ،222  ،22۱  ،220  ،2۱۹  ،2۱۳  ،2۱0  ،20۵
 ،۳۵0  ،۳4۸  ،۳4۷  ،۳2۸  ،2۹۵  ،2۹4  ،2۹۳
 ،۳۹۹ ،۳۸۵ ،۳۸4 ،۳۸۱ ،۳۶0 ،۳۵4 ،۳۵2
42۱، 422، 42۳، 4۳۳، 4۵4، 4۹2؛ ۹/ 4۷، 
۳۷۱؛ 1۰/ 22، ۱2۵، ۱4۵، ۳۱۶، ۳4۹، ۵۱4؛ 11/ 

2۳۵ ،2۳4 ،2۳2 ،2۱۸ ،۸۹ ،۷۳ ،۵۸ ،۵۷
محّمد بن جریری انصاری حنفی: 5/ ۱۳۱

محّمد بن جعفر = ابو عمر قّتات کوفی: 5/ ۱0۷
محّمد بن جعفر َبّزار: 1/ ۷۷

محّمد بن جعفر بن ابی طالب هاشمی: ۹/ ۵۶4
محّمــد بــن جعفــر بن حّیــان اصفهانی = ابو الشــیخ = 

ابو عبــداهلل: ۶/ ۵02
محّمــد بــن جعفــر بــن لنــکک بصــری نحــوی: ۲/ 

۵4۳
محّمد بن جعفر حلوانی: 1/ ۳40

محّمد بن جعفر فیدی: ۶/ ۹0
محّمد بن جعفر مدائنی: 1۰/ ۱۷۳، ۱۷4، ۱۷۵

محّمــد بــن جعفــر مدنــی بصــری = ابــو عبــداهلل ُغْنــَدر: 
1/ ۷۹، ۸۳، ۱0۵، ۱۵۵، ۳0۳، ۳0۵؛ ۷/ 4۵۵، 

4۵۶
محّمد بن جعفر: 1/ ۷۵، ۹۳، ۳0۳؛ 3/ ۳0۶



۴۷1 فهرست نمایگان:  کسـان

ــف قاینــی ُقُهســتانی: 1/ 
َ
محّمــد بــن جمعــة بــن َخل

4۶0 ،۱۹۱ ،۵۸
محّمد بن حاتم کّشی: 5/ ۳۹۱

محّمد بن حاتم َمْرَوزی ابو عبداهلل سمین: 5/ ۳۹۱
محّمد بن حاِزم کوفی: 3/ ۱4۶

محّمد بن حاطب: ۹/ ۳۷۶، 4۷۸، 4۸۱؛ 1۰/ ۱۶۹
محّمد بن حامد خوارزمی: ۴/ ۱۶۱

محّمــد بــن حّبــان بــن احمــد = ابــن حّبــان: 1/ ۱۹۸، 
44۳، ۵2۹؛ ۲/ ۱۵۹، ۱۷۹، 2۶۷، 2۶۸، 2۶۹؛ 
3/ ۳۶، 2۷۸، 2۹۱، 2۹۳، ۳02؛ ۴/ 4۶0؛ 5/ 
 ،۳4۳  ،۳42  ،۳۳۹  ،۳۳2  ،۳2۵  ،۱۵0  ،۱4۹
 ،۳۷۸ ،۳۷0 ،۳۶2 ،۳۵۷ ،۳۵۵ ،۳۵4 ،۳44
 ،4۱۵  ،40۷  ،۳۹۹  ،۳۹۶  ،۳۸4  ،۳۸2  ،۳۷۹
 ،4۷۶  ،4۷۱  ،4۶۷  ،4۶۵  ،4۵۹  ،4۵۳  ،4۵0
 ،۵۳۶ ،۵۱۹ ،۵0۹ ،۵0۶ ،۵04 ،۵0۱ ،۵00 ،4۸۱
۵۳۸، ۵42، ۵44؛ ۶/ ۱۳۸، ۱4۸، ۱۵0، 2۸2، 
2۸۳، 42۵، 4۳0، 4۶۷، ۵۱0، ۵۱2؛ ۸/ ۱۹، ۸۱، 
 ،۱۷0 ،۱۵۵ ،۱۵0 ،۱۳۸ ،۱۳۶ ،۱24 ،۹۹ ،۹۶ ،۸۳
222، 22۹، 242، 24۳، 2۷4، ۳0۱، ۳2۷؛ ۷/ 
۱2۸، ۱۵4، ۱۷۵، 40۹، 4۱0، 42۱، 4۵0، 4۵۵؛ 
 ،4۱۶ ،4۱۵ ،۳۷۷ ،۳04 ،۱2۳ ،۸۳ ،۷۸ ،۷ /۹
 ،4۷2  ،4۶۸  ،4۶۵  ،4۶2  ،4۵۳  ،4۵2  ،424
 ،۵2۶ ،۵2۵ ،۵20 ،۵۱2 ،۵0۱ ،4۹۹ ،4۹۶ ،4۸۸
۵2۷، ۵2۸، ۵۳۱، ۵۳4، ۵۳۶، ۵۵0؛ 1۰/ ۱۳۵، 
۱44، ۱4۶، ۱۵0، ۱۸0، ۱۸۳، 2۸۳، ۵44، ۵۸۶؛ 
 ،۱4۹  ،۱4۵  ،۱۳۷  ،۱۳۵  ،۱۳۳  ،۱۳0  ،۸۱  /11

۳۳۵ ،2۳۸ ،2۳۷ ،2۳۶ ،2۳۱ ،۱۵۹
محّمــد بــن حبیب بغــدادی ابــو جعفــر: ۷/ ۵۱2؛ 11/ 

۱0۶ ،۸۱

محّمد بن حبیب: 3/ ۵۷، ۶۱
محّمــد بــن حبیــب اهلل بــن احمــد حســینی = ســید 

2۷۶  /۴ افصح الدیــن: 
ِشــْنقیطی   = عبــداهلل  بــن  حبیــب اهلل  بــن  محّمــد 
مالکــی: 1/ 2۶۶، 4۵۹، 4۷۱؛ ۲/ ۶۵؛ 3/ ۱۵0، 
۱۵۱  ،۱۱0  ،42  /۶ 2۷۸؛   ،۱۸۳  ،۱۸2  ،۱۷۹  ،۱۷۸

خمی: 5/ ۳۹۱
َ
محّمد بن حّجاج واسطی ل

محّمــد بــن حــرب هاللــی: 5/ 2۱2؛ ۹/ 4۵۸؛ 11/ 
۱44

محّمد بن حّسان اموی: 5/ ۳۹۱
محّمد بن حّسان سمتی: 5/ ۳۹۱

محّمد بن حّسان کوفی خزاز: 5/ ۳۹۱
یــد: 1/ ۳۹؛ ۲/ ۳0، ۶0،  محّمــد بــن حســن = ابــن ُدَر
 ،۳۸۳  ،۷۵  /۴ ۵۶2؛   ،۵۳۳  ،۵۱4  /3 ۶2؛ 

2۵4  ،۱۶۶  /۷ ۱۱۵؛   /۶ ۵۱۷؛   ،4۷۷
محّمــد بــن حســن = حــّر عاملــی: ۲/ ۳4۳؛ 3/ ۱۱۶؛ 
 ،2۹4  /11 ۶۶؛   /۶ ۷4، ۱2۹، 4۶۷، 4۸0؛   /۴

4۸۳ ،۳۸4 ،۳۷۸
محّمــد بــن حســن = شــیخ طوســی/ شــیخ الطائفــه: 
 ،4۷4 ،2۸4 ،2۷۷ ،2۷۶ ،2۷4 ،2۷۳ ،2۷2 /1
 ،44۶  ،4۱۶  ،۳۵4  ،۱2۹  ،۷۵  ،22  /۲ 4۷۷؛ 
 ،4۱۳ ،40۸ ،40۶ ،۱۹4 ،۱۵۸ ۵2۳، ۵۵۱؛ 3/ 
 ،4۷۸  ،4۵۸  ،424  ،420  ،4۱۹  ،4۱۷  ،4۱۵
 ،2۷2  ،۵2  ،۵۱  /۴ ۵2۳؛   ،۵۱۷  ،۵۱۶  ،۵۱۵
 ،4۳  /۶ ۷۵؛   /5 4۳۹؛   ،۳۹4  ،۳۸۸  ،2۷4

۵۵۵  ،۵۵4  ،۵4۹  ،۱۱۷  ،۱۱۵  /۷ 4۷۹؛ 
محّمد بن حسن اهوازی: 5/ ۳۹2

محّمد بن حسن بن ابی جعفر = زورقی: ۴/ ۵۶۷
محّمــد بــن حســن بــن ابــی یزیــد همدانــی کوفــی: 5/ 

۳۹۱
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محّمــد بــن حســن بــن حمــزة جعفــری طالبــی ابــو 
 ،۳۸۸  /۴ ۵2۳؛   ،2۶۷  ،۱۱۱  ،۱0۹  /۲ یعلــی: 

۳۹۷
محّمــد بــن حســن بــن دراز = قاضــی جمال الدیــن 

مّکــی: 11/ ۱2، 2۹4، ۳4۷، 4۷۳، 4۷۵
محّمــد بــن حســن بــن زبالــة مخزومــی ابــو الحســن 

۳۹2  /5 مدنــی: 
محّمد بن حسن بن زیاد نّقاش: ۹/ ۵۹0، ۵۹۱

محّمد بن حسن بن سود: 11/ ۳0۱
محّمــد بــن حســن بــن عبدالّرحیــم ابــو ســعید: ۴/ 

۳۹۶
محّمــد بــن حســن بــن علــی بــن محّمدحســین بــن 

4۹0 عبدالّســالم: 11/ 
ــار: ۲/ ۳04؛3/  ــّروخ = صّف ــن ف ــن ب ــن حس ــد ب محّم

424؛ ۷/ ۵2، ۵4، ۵۵
محّمد بن حسن بن محّمد بیاَسِری: 1/ 4۶0

محّمــد بــن حســن بــن محّمــد نّقــاش مفّســر موصلــی 
بغــدادی: 1/ 404 ۱۹۷

محّمد بن حسن بن ولید قّمی ابو جعفر: 3/ ۵۱۵
ــی: 

ّ
محّمــد بــن حســن بــن یوســف = فخرالدیــن = حل

 ،2۶۸ ،2۶۵ ،2۶۱ ،2۶0 ،2۵۸ ،2۵۷ ،22۳ /3
2۷۵، 2۹۵، 4۱۳، 4۵۸، ۵۱4، ۵۶۷؛ ۴/ 2۸۳، 

۳۸۹
محّمد بن حسن حالتی ابو علی: ۴/ ۱۵۱

محّمد بن حسن َدّعاء: 5/ 4۹۶
محّمد بن حسن َسبیعی ابوبکر: 1/ ۳۷۱

محّمد بن حسن سلمی: 5/ 44۶
محّمد بن حسن شیبانی: 5/ ۳۹2: 5/ 4۳۸

محّمــد بــن حســن قرشــی تمیمــی َعــَدوی امــوی = 

فداحســین هنــدی: ۶/ ۵۱
محّمد بن حسن کرخی ابو نصر: ۲/ ۵۸4

محّمــد بــن حســین = ابــو الحســن موســوی = شــریف 
 ،20۱  ،۱۱۶  ،۷4  /۲ ۵۶4؛   ،42۵  /1 رضــی: 
 ،۱0۳  ،۸۹  /۴ ۳۶4؛   ،۱4۳  ،۹۷  ،۳۱ ۳40؛3/ 
۱۱0، ۱2۷، ۱4۸، 2۹۱، 2۹۸، 2۹۹، ۳00؛ ۶/ 42؛ 

۷۳  /۹ ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۹؛   /۷
محّمــد بــن حســین َازدی موصلــی = ابــو الفتــح: 3/ 

۱۹۸، 200، 20۵؛5/ ۱۵2؛ ۸/ ۶۵؛ ۹/ 4۶۸
محّمــد بــن حســین ُبْرجــی اصفهانــی ابــو الفضــل: 1/ 

۷۳
محّمــد بــن حســین بــن ابراهیــم = ابوبکــر وّراق = ابــن 

خفــاف: 3/ ۱۹۷؛ 5/ ۳۹۳
محّمــد بــن حســین بــن ابــی الخّطــاب: ۲/ 44۸، 

4۵0
محّمــد بــن حســین بــن حســن بیهقــی نیشــابوری = 

کیــدری: ۴/ 2۷4، 4۵۸ قطب الدیــن 
محــّمد بــن حســین بــن علی بــن وّضــاح انبــاری = ابن 

 وّضــاح: 1/ ۱۷۳؛ ۹/ 20۹
محّمــد بــن حســین بــن عمــران بغــدادی ابــو عمــر: 5/ 

۳۹۳ ،۳۸۵
محّمد بن حسین بن قاسم: 1/ ۷۸

محّمــد بــن حســین بــن محّمــد بغــدادی ابــو منصــور: 
۵۶۷ /۴

محّمد بن حسین بن محّمد کاشانی: ۴/ 2۷۳
محّمــد بــن حســین تفرشــی ســاوجی: ۶/ 44؛ 11/ 

۳۸2
محّمد بن حسین حّرانی: 5/ ۵0۸

محّمد بن حسین حسنی وصی َهْمدانی: ۴/ ۱2۷
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محّمد بن حسین زعفرانی: 1/ 2۹۸
محّمد بن حسین شاشی: 5/ ۳۹۳

محّمد بن حسین صائغ: 1/ 4۷4
محّمد بن حسین عّطار = ابو الفتح: 1/ ۱۵۱

محّمد بن حسین ُقِطیط َشیبانی: ۸/ ۸0
خمی: 5/ ۱0۸

َ
محّمد بن حسین ل

محّمد بن حسین َمْقِدسی: 5/ ۳۹۳
محّمــد بــن حصــن بــن خالــد آلوســی َطَرسوســی: 3/ 

۵۵۹
محّمــد بــن حفیــف شــیرازی ابــو عبــداهلل: 5/ ۵۵، 

۵۸
محّمد بن حمدون بن خالد: 1/ ۳۷2

۷4 /۶ :
ّ

ی = ابن  مال
ّ
محّمد بن حمزة ُتْسَتری حل

 = ُجَوینــی  محّمــد  بــن  َحَمویــة  بــن  محّمــد 
4۶۵  ،2۸۸  ،2۳۱  ،22۵  ،۹2  /1 جمال الّســّنه: 

محّمد بن حمید رازی تمیمی: 1/ 2۸2، ۳۵۳؛ 3/ 
۳۱0، ۳۱۵؛ 5/ ۳۹۳، 444؛ ۷/ ۵۷2؛ 1۰/ ۱۷۵، 

۱۷۹ ،۱۷۸ ،۱۷۷ ،۱۷۶
محّمــد بــن حنفیــه = ابــو القاســم: 1/ ۶۱، ۳۵۱؛ ۲/ 
۳۷4، ۳۷۵، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸0، ۳۸۱، ۳۸۳؛ 
3/ ۳4۸؛ 5/ 2۵۶؛ ۸/ 24۶؛ ۹/ ۵۹۵، ۵۹۶

محّمد بن حیدرۀ حسینی کوفی: 1/ 4۶4
محّمــد بــن خــاِزم = ابــو معاویــه: 1/ ۹4، ۱۵۶، ۱۷۱؛ 

۷۷  /۸
محّمد بن خالد بن عبداهلل: 1/ ۶۳۳

محّمد بن خالد بن َعْثمه: 1/ ۱۷۶
محّمد بن خالد حنفی بصری: 1/ ۱۶۱

محّمد بن خالد خّتلی: 5/ 4۶4
محّمد بن خالد شیبانی: ۲/ ۵۱۱

محّمد بن خالد واسطی طّحان: 5/ ۳۹4
محّمد بن خلف = مرزبانی: ۲/ ۵۱۶

ف ُنَمیری: 1/ 2۹4
َ
محّمد بن َخل

محّمد بن خلید حنفی کرمانی: 5/ ۳۹4
محّمد بن خلیفة وشتانی مالکی: 1/ ۳2۵

محّمد بن خلیل بغدادی: 3/ ۱۹4
محّمد بن خلیل ذهلی: 5/ ۳۹4
محّمد بن داب مدینی: 5/ ۳۹4

محّمد بن داوود بن احمد علوی طبری: ۴/ ۸4
محّمــد بــن داوود بــن دینــار فارســی: 5/ ۳۹4؛ ۹/ 

4۷4  ،4۷۳
محّمد بن داوود قنطری: ۷/ 4۳۷

محّمد بن دینار َضّبی: ۲/ 2۷۵
محّمد بن راشد: 11/ ۱۵۹

محّمد بن رافع: ۲/ ۱۷۹؛ ۹/ ۵۸۹
محّمد بن ربیعه: ۸/ 4۳۹

محّمد بن رزام: 5/ ۳۹4
محمــد بــن رســتم = َبَدخشانی/َبَدخشــی: 1/ ۵۶، 
 ،۱۱۳  ،۱۱2  ،۱۱۱  ،۹۸  ،۹۵  ،۸۷  ،۷۳  ،۶۷  ،۶4
 ،۳۷۸ ،۳۷4 ،۳0۷ ،2۵۷ ،۱22 ،۱20 ،۱۱۷ ،۱۱۵
۸۳؛   /۲ ۶0۹؛   ،۵22  ،۵۱۳  ،4۷0  ،40۱  ،۳۹۳
 ،۳0۹ ،۳0۸ ،۳0۷ ،۳0۳ ،2۷۵ ،2۶۷ ،2۱۶ /3
۳۱0، ۳۱۳، ۳2۱، ۳2۷، ۳2۸؛ ۶/ 4۱، ۱0۶، ۱۱2، 

۵04، ۵۱۵؛ ۹/ 4۷0
محّمــد بــن رشــید = امیــن عّباســی: ۲/ ۵۷0، ۵۷۱؛ 

440 /۴
محّمد بن رشید َهَروی ابو سعید: ۲/ 4۱۵

محّمد بن روح مدائنی: 5/ 4۳2
محّمد بن روضه: ۹/ 2۵0
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محّمد بن زبیر: ۶/ ۱۵0
محّمد بن زکریا خصیب: 5/ ۳۹4

محّمد بن زکریا عبدی: 1/ 4۶0
محّمــد بن زکریــا غالبی/عالئی جوهری بصــری: ۲/ 
 /1۰ 4۱0، 4۵4، 4۵۵؛   /۷ 2۷4، ۳۵۶، ۳۷۱؛ 

۱۱۷
محّمد بن ُزَهیر سلمی: 5/ 4۶۹، 4۷0

محّمد بن زیاد جزری حنفی: 5/ ۳۹۵، ۵0۱
محّمد بن زیاد ِحمصی: 11/ ۱4۵

 محّمــد بــن زیــاد طّحــان: 5/ ۳۹۵؛ ۶/ ۱44؛ ۷/ 
۳۹0

محّمد بن زیاد یشکری: 5/ ۳۹۵؛ ۷/ ۳۹0
محّمد بن زیاد: ۸/ ۳۸0؛ 11/ ۱44

محّمــد بــن ســالم بــن احمــد مصــری َحْفنی شــافعی: 
1/ 2۵۹؛ ۶/ ۱0۷

محّمد بن سائب کلبی: 1/ ۵۶۸؛ 3/ ۳۵۶
ــری: 1/ 44۳؛  ــاص ُزْه ــی وّق ــن اب ــن ســعد ب ــد ب محّم

3/ ۳۶۵؛ ۶/ ۵0۱؛ ۸/ ۱۹۱
محّمد بن سعید ازرق: 5/ ۳۹۵

محّمــد بــن ســعید بوصیــری دالصــی: ۶/ ۱02، ۱۱۶، 
4۹۶

محّمد بن سعید رندی: ۶/ ۵۱۹
محّمد بن سعید ریحانی: 1۰/ ۱42

محّمد بن سعید َمْرَوزی بورقی: 5/ ۳۹۵، 4۳۶
محّمد بن سعید مصلوب شامی: 5/ ۳۹۵

محّمد بن سالمة قضاعی: ۲/ ۵۶۶؛ ۷/ ۵4۶
محّمــد بــن ســلمان = ابــو غالــب علــوی موســوی = 

ابــن   حّمــاد: ۴/ 2۵۱
َمة بن کَهیل: 1/ ۷۷، 2۸۸

َ
محّمد بن َسل

محّمــد بــن ســلیم = ابــو  هــالل راســبـ بصــري: 5/ 
۱۳۷  ،۵۷  /11 ۳۹۶؛ 

محّمد بن سلیمان = ابو علی شطوی: 5/ 4۶0
محّمد بن سلیمان بن ابی داوود حّرانی: 1/ ۱۶۵

محّمد بن سلیمان بن ابی فاطمه: 5/ ۳۹۶
محّمد بن سلیمان بن حرث: 1/ 2۹۹

محّمد بن سلیمان بن خالد فّحام: 1۰/ 20۶
محّمد بن سلیمان بن دبیر: 5/ ۳۹۶
محّمد بن سلیمان بن زبان: 5/ ۳۹۶

محّمــد بــن ســلیمان بــن محّمــد خیــام َهمدانــی: ۴/ 
۵۶۸

محّمــد بــن ســلیمان بــن هشــام = ابــو جعفــر خــّزاز = 
ابــن بنــت مطــر الــوّراق: 5/ ۳۹۶، 4۶0

محّمد بن سلیمان جزولی مالکی: 5/ ۵۵، ۱2۹
بــن یوســف مقابــی  محّمــد بــن ســلیمان محّمــد 

۳۸4  /11 بحرانــی: 
محّمد بن سماعة بغدادی: 5/ 4۷

محّمد بن َسّمان بن یوسف َهمدانی: ۴/ ۵۶۷
محّمد بن سمعان: ۸/ 4۵2

محّمد بن سنان قّزاز بصری: 5/ ۳۹۶؛ ۹/ 4۸۷
محّمــد بــن ســهل: 1/ 40۶؛ ۲/ 2۹4، 2۹۶، ۳۸۶؛ 

۳۹۶  /5
محّمد بن سوقه: 1/ ۶۳2

محّمــد بــن ســیرین: ۶/ 2۹۱، 40۸؛ ۸/ ۳2۵؛ ۹/ 
۶0  /1۰ ۱۹۵؛ 

محّمد بن شاذل نیشابوری: 5/ ۵۸
ــن شــاه محمــود کاشــی:  ــن شــاه مرتضــی ب ــد ب محّم

۳۸۵  /11
محّمد بن شبرمه: ۶/ 2۱۱

محّمــد بــن شــجاع بغــدادی = ابــو عبــداهلل بــن ثلجــی 
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حنفــی: 5/ ۳۹۶، 4۳۱؛ ۷/ 44۸، 44۹
محّمد بن شریک اسفرایینی: ۲/ ۱۷۹
محّمد بن شعیب بن سابور: 11/ ۱4۳

محّمد بن شهاب ُزْهری: 3/ ۳۶۷
محّمــد بــن شــیخ یوســف بحرانــی عســکری: 11/ 

۳۸4
محّمد بن صالح بن زید: 1/ ۱۹۵

محّمــد بــن صالح بن هانــی وّراق نیشــابوری: 1/ ۵۹، 
۱۹۵

محّمــد بــن صالــح موســوی حســنی: 3/ ۹۷؛ ۴/ 
2۹۵

محّمد بن ضو بن صلصال کوفی: 5/ ۳۹۷
محّمد بن طالب: ۲/ ۵۵۷

محّمــد بــن َطلحــة قرشــی َنصیبــی شــافعی = ابــو 
ســالم: 1/ 222، 2۹۶، ۳۷4، ۵۷۱؛ ۲/ ۶۱، ۵40، 
 ،۱۱2 ،۹4 ،4۱  /۶ ۱۶۹، 244، ۵2۹؛   /3 ۵4۱؛ 

۳۳۸ ،2۵  /۷ ۱۸۷، 4۶۸، ۵0۳؛ 
محّمد بن َطلحة نعالی: 1/ 2۷۳

محّمد بن طلحه = نصیبی: ۶/ 4۱، ۹4، ۱۱2، ۵0۳
محّمــد بــن َطلحــه بــن ُعَبیــداهلل = ابــو القاســم: ۶/ 
4۶۱، 4۶۸، ۱۸۷؛ ۹/ ۱۳4، 2۳2، ۳۶2، ۳۶۳، 
4۸۱ ،۳۸4 ،۳۸0 ،۳۷۶ ،۳۷4 ،۳۷۳ ،۳۷2

محّمــد بــن طّیــب = باقالنــی = ابوبکــر: 1/ ۳۸، 202؛ 
5/ ۱۱۹؛ ۶/ ۱۹۳؛ ۷/ ۶، ۱0۹، ۱۱۱، ۱4۹، ۱۸۳، 
 /۸ ۳۳۱؛   ،۳2۱  ،2۶2  ،2۱۳  ،20۳  ،۱۹۳  ،۱۹0
44۸؛ ۹/ ۱4۸، ۱4۹، ۱۸۶، 2۸۹؛ 1۰/ 2۳، 2۵، 

۵20 ،۱۶۸
محّمد بن َظهیر: 1/ 4۷2

محّمد بن عّباس بن احمد ضّبی هراتی: 5/ ۱0۹

محّمــد بــن عّبــاس بــن اّیــوب = ابــن َاخــَرم: ۸/ ۷۳، 
۷۷

محّمد بن عّباس بن حسین: 5/ 4۹2
محّمد بن عّباس بن َفساْنِجس: ۴/ ۱۵۱

محّمد بن عّباس خوارزمی: ۴/ ۸4
محّمد بن عّباس دمشقی: 1۰/ 22۱

محّمــد بــن عبــد الرحمــان = ابــن  لبیبــه: ۹/ 4۹۱، 
4۹2

محّمد بن عبد الرحمان = ابو حارث: 5/ ۵۱
محّمــد بــن عبــد الرحمــان = ابــو رجــال: ۷/ ۱۳۷، 

۱۳۸
محّمــد بــن عبــد الرحمــان = ســخاوی مصــری = 
 ،2۳۵ ،2۳4 ،۳۳۹ ،2۷۷  /1 الدیــن:  شــمس 
2۳۶، 2۳۸، 2۳۹، 24۱، ۵2۷، ۵2۸، ۵2۹؛ 3/ 
۳02 ،2۹۹ 2۸۳؛11/   /۷ ۹۹، ۱۱2، ۵04؛   /۶ 2۱2؛ 

محّمد بن عبد الرحمان بن بجیر: 5/ ۳۹۷
ــص 

ّ
ُمَخِل عّبــاس  بــن  الرحمــان  عبــد  بــن  محّمــد 

20۱  /1 ذهبــی: 
محّمــد بــن عبــد الرحمــان بــن غــزوان: 5/ ۳۹۸، 

۵2۳
ــوی  ــن َحَم ــد ب ــن محّم ــان ب ــد الرحم ــن عب ــد ب محّم

مّکــی حنفــی: ۶/ ۷۱
محّمد بن عبد الرحمان بیاضی مدنی: 5/ ۳۹۸

محّمــد بــن عبــد الرحمــان بیلمانــی: 5/ ۳۹۷، 40۶، 
444

محّمد بن عبد الرحمان دمشقی: 1۰/ ۳22
محّمد بن عبد الرحمان زّراع: 1/ ۳۹۶

محّمــد بــن عبــد الرحمــان ضّبــی = ابــو قبیصــه: 5/ 
۶2

محّمد بن عبد الرحمان قشیری: 5/ ۳۹۸
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ل: 1/ ۱۳۶
َ

محّمد بن عبد الرحمان ُمعّد
محّمد بن عبد الرحمان: ۷/ ۱۳۸، 2۸۵

محّمــد بــن عبــد بــن عامــر ســمرقندی: 5/ ۳۹۷، 
۱2۷  /۷ ۵0۷؛   ،4۶۳  ،4۵۶

محّمــد بــن عبدالباقــی = ابــن  َبّطــی: 1/ ۶۱، ۳۵۱، 
۳۵2

محّمــد بــن عبدالباقــی بــن یوســف = ُزْرقانــی مصــری 
مالکــی: 1/ ۳۷، ۸2، 2۵۶، 2۹۷، 4۱4، 4۷0، 
4۸۵، ۵۱2، ۶2۵؛ 3/ 2۶۷، 2۷۵، 4۳۷، 42۱، 
 /۶ ۱۸0؛   ،۱44  /5 ۱2۷؛   ،2۱  /3 2۱۵؛   ،۱2۷
 ،۳2۶ ،۳22 ،2۹۷ ،2۹۵ ،2۷2 ،2۱۳ ،۱0۶ ،۱0۱
 ،42۷ ،420 ،۳۶۳ ،۳۳4 ،۳۳۳ ،۳2۹ ،۳2۷
4۳0، 4۳۱، 4۹۸، ۵04، ۵0۵، ۵۱0، ۵۱۱، ۵۱۸؛ 
 ،2۸۸ ،2۶۳ ،۱04 ،۱0۳ ،۶0 ،۵۹ ،2۷ ،24 /۷
 ،۳44  ،۳۳۹  ،۳۳۸  ،۳2۶  ،2۹۳  ،2۹2  ،2۹۱
 /۸ ۵۳۳؛   ،4۸2  ،4۳۵  ،۳۹۳  ،۳۹2  ،۳۵۳
۱۷۳، ۱۷۹؛ ۹/ ۱۱4، 20۹، ۵۱۹؛ 1۰/ ۱00، 2۹۷، 

۳2۵ ،۳22 ،۳۱۵ ،۳0۹ ،۳00 ،2۹۹
محّمد بن عبدالجّبار بحرانی: ۲/ ۵4۸

محّمد بن عبدالجّبار: ۹/ 4۸۷
محّمــد بــن عبدالحمیــد بــن عبدالقــادر حکیــم زاده: 

۷2 /۶
محّمد بن عبدالحمید مصری: ۴/ 2۸0

محّمــد بــن عبدالّرحیــم = ابــو یحیــی بغــدادی بــّزاز = 
صاعقــه: 1/ ۱۷۳، ۱۷۹، ۵۳0؛ 5/ ۳4۶

محّمــد بــن عبدالّرحیــم انصــاری مالکــی غرناطــی: 
۱۱2 /5

 /1 شــافعی:  َبرزنجــی   = عبدالّرســول  بــن  محّمــد 
 ،۵2۶  ،۵۱2  ،4۸0  /۷ ۱0۶؛  ۱۶۵؛۶/  2۵4؛3/ 

20۶  /11 ۵۷۳؛   ،۵4۶  ،۵4۵  ،۵۳۶  ،۵۳2

کّشــی ســالمی  محّمــد بــن عبدالّســعید بــن محّمــد 
حنفــی: 1/ ۶4۶

محّمد بن عبدالّصمد دّقاق َبَغوی: ۶/ ۹۱
محّمد بن عبدالعزیز بردعی: 1۰/ ۱۷۳

محّمد بن عبدالعزیز جارودی عبادانی: 5/ ۳۹۸
محّمد بن عبدالعزیز جنابذی حنبلی: ۲/ ۱۵۷

محّمد بن عبدالعلی قرشی = حسن علی لکهنوی: 
۱0۹ /۶

ک:  ــو الحســین بــن ســّما محّمــد بــن عبدالقــادر = اب
۳۹۸  /5

محّمــد بــن عبدالکریــم شهرســتانی: 1/ 2۱4، 4۶۱؛ 
 ،22۶ ،22۵ ،224 ،22۳ ،22۱ ،۱۹۶ ،۱۶۳  /3

22۸،2۷۱  ،22۷
محّمــد بــن عبــداهلل = َاْذَرعــی َعجلونــی شــافعی: 1/ 

4۶۷؛ ۶/ ۸2
محّمــد بــن عبــداهلل = اســکافی معتزلــی = ابــو جعفــر: 
۲/ ۱0، ۸۹، 42۳، 424، 4۳4؛ 3/ ۱۶۶، ۱۹۵، 
 ،۳۵۱  ،۳۵0  ،۳4۶  ،۳4۵  ،۳44  ،۳۳4  ،242
 /۷ ۳۶۵؛   ،۳۶0  ،۳۵۵  ،۳۵4  ،۳۵۳  ،۳۵2

۵۵0  ،2۹۶
محّمــد بــن عبــداهلل = خطیــب تبریــزی: 1/ 22۹، 
 ،۱0۸ ۵0۳، ۵۱4؛ ۸/  ۱4۹، ۱۵۸؛۶/  4۶۶؛ 5/ 

۱0۹
محّمــد بــن عبــداهلل = ِدمیاطــی جردانــی شــافعی: 5/ 
۱4۵، ۱4۹، ۱۵4؛ ۶/ 2۵۳، 4۱۹، 42۱؛ ۷/ ۳0۸، 
۳۵۱، ۳۵2، ۳۵۶، ۳۶۶، ۳۶۹؛ ۹/ ۵۷۷؛ 1۰/ 

20۳
بــن عبــداهلل = رفاعــی مخزومــی: 3/ ۹۷،  محّمــد 
۵۹۱؛ ۴/ ۸۸، 2۹۸، ۳0۸، ۳۹۵؛ ۶/ 420، 42۱؛ 

2۸2 ،2۷0 ،2۶۳،2۶۸  /11
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محّمــد بــن عبداهلل = ســالمی مخزومــی: ۴/ ۸۳؛ 5/ 
2۱

محّمد بن عبداهلل ازرقی: 5/ 24۸، 2۵۱
محّمــد بــن عبداهلل انصــاری بصــری: ۹/ ۵۱۳، ۵۱4، 

۵۱۵
محّمد بن عبداهلل انصاری َحَرستانی: 1/ 4۶۶

محّمــد بــن عبــداهلل بــن ابراهیــم بــن ثابــت اشــنانی: 
4۶۳ ،4۶2 ،۳۹۸  /5

محّمد بن عبداهلل بن ابی جعفر رازی: 1/ ۳۸۷
محّمد بن عبداهلل بن ابی رافع: ۶/ ۱۵۱

محّمد بن عبداهلل بن ابی سبره مدنی: 5/ ۳۹۸
محّمــد بــن عبــداهلل بــن احمــد َمْقِدســی حنبلــی: 1/ 

2۳۳
محّمد بن عبداهلل بن جحش: ۷/ ۳۸2، 44۷

محّمــد بــن عبــداهلل بــن جعفــر بــن حســین بــن جامــع 
بــن مالــک حریــری قمــی: 3/ 4۱۷

محّمــد بــن عبــداهلل بــن جعفــر ِحمَیــری: 3/ 420، 
42۳

محّمد بن عبداهلل بن جعفر: ۷/ 44۵
ــی  ــان فرض ــن  لّب ــن = اب ــن حس ــداهلل ب ــن عب ــد ب محّم

20۷ بصــری: 1۰/ 
محّمــد بــن عبــداهلل بــن حســن = نفــس زکّیــه: 3/ 

۵۵۷  ،4۱2  ،40۸  ،402
محّمد بن عبداهلل بن حسن بن علی: ۷/ 2۸۱

محّمــد بــن عبــداهلل بــن حســین بــن حســن: 3/ 402، 
40۹

ــن حســین ســامری حنبلــی =  ــن عبــداهلل ب ــد ب محّم
ابــن ابــی  ســنینه: 5/ ۱۶۳

محّمد بن عبداهلل بن زیاد = ابو سلمه: 5/ ۳۹۹

محّمد بن عبداهلل بن سلیمان خراسانی: ۹/ ۵۷۳
محّمد بن عبداهلل بن طاهر: 3/ 4۱0، 4۱۳

محّمــد بــن عبــداهلل بــن ظهیــرة قرشــی مخزومــی: 11/ 
۳00

محّمد بن عبداهلل بن عالثة حّرانی: 5/ ۳۹۹
محّمد بن عبداهلل بن عمرو اموی: ۹/ 4۹۱، 4۹2

محّمد بن عبداهلل بن ُمَثّنی بصری: ۹/ ۵۱۵
محّمد بن عبداهلل بن محّب َمْقِدسی: 1/ ۳۳۹

محّمد بن عبداهلل بن محّمد: 1/ 4۵۹
محّمد بن عبداهلل بن مرزوق: 5/ 4۹۳

کوفــی: 1/  لــب َشــیبانی  محّمــد بــن عبــداهلل بــن ُمّطَ
۳۹۹  /5 2۷۵؛ 

محّمد بن عبداهلل بن نمیر: ۷/ 44۹
محّمد بن عبداهلل بن نوفل: ۶/ 2۹۶، ۳۱۶

محّمد بن عبداهلل بن یاسر: 1۰/ ۱۷۹
محّمد بن عبداهلل بن یزید ُمقری: 1/ 4۶0

محّمد بن عبداهلل حضرمی: 1/ ۱۷۱؛ 5/ 400
محّمد بن عبداهلل حمدونی: ۴/ ۱۸

محّمد بن عبداهلل ِحمَیری: 1/ ۵۶2؛ ۲/ ۵۳، 2۷4
محّمد بن عبداهلل خراسانی: 5/ ۵0۹

محّمــد بــن عبــداهلل زبیــری = ابــو احمد کوفــی عمری: 
۱۶0 /1

محّمد بن عبداهلل سدوسی: ۲/ ۳۹۵
محّمد بن عبداهلل شافعی بّزاز بغدادی: 1/ ۱۹۸

محّمد بن عبداهلل َشیبانی: 3/ ۱۱۹
محّمد بن عبداهلل ضریر  ازهری: ۶/ ۷4

محّمد بن عبداهلل عثمانی: 3/ ۵۸۷
محّمد بن عبداهلل ِعدوی ُمقری: 1/ ۱۷۹

محّمد بن عبداهلل عمری: 1/ ۵۹
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محّمد بن عبداهلل قاضی جعفری: 5/ 22
محّمد بن عبداهلل کاتب: ۴/ 2۹۵

محّمد بن عبداهلل کاتبی نیشابوری: ۶/ 4۷
محّمد بن عبداهلل ناصحی نیشابوری: 5/ ۱۱0

محّمد بن عبداهلل هاللی بصری: 5/ 4۶۵
محّمد بن عبدالمجید فاسی: 5/ ۱۳۱، 2۳2، 4۶۹

محّمد بن عبدالمحسن دوالیبی: ۲/ ۱۸0
محّمد بن عبدالملک انصاری مدنی: 5/ ۳۹۹

محّمــد بــن عبدالملــک بــن احمــد بــن هبــة اهلل بــن 

ابــی جــرادة حلبــی: 3/ ۵۹۱؛ ۴/ 2۵۷، 2۵۸

محّمــد بــن عبدالملــک زیــات: ۲/ ۵۱۱، ۵۱۹، ۵۵۹، 

۵۷2

محّمــد بــن عبدالهــادی حنفــی = ســندی: 5/ ۱۸0؛ 

 ،4۷۵ ،4۳0 ،۳۸۳ ،۳۱۸ ،4۶۸ ،۱40 ،۱۳۹ /۶
4۶۸، ۵۱۵؛ ۸/ 2۶0، ۳0۳، 4۸۵؛ ۹/ 4۵۳

 = حنبلــی  َمْقِدســی   = عبدالواحــد  بــن  محّمــد 

ضیاءالدیــن: 1/ ۶۸، ۷۳، ۸2، ۸4، ۱۱۶، 22۱، 

24۹، ۳۱4، ۵۱۱، ۵۱2، ۵4۸، ۵۵۵؛ ۲/ 4۹۳؛ 

3/ ۱0۹، ۳0۷؛ ۶/ ۳۷2، ۵0۳، ۵۱۵؛ ۷/ ۱2۷، 
۱۳2  /1۰ 22، 4۵؛   /۹ ۳۱؛  2۳0، 422؛۸/ 

محّمــد بــن عبدالواحــد ابــو عمــر زاهد )غــالم ثعلب(: 

5/ ۳۹۹، 400، 42۵، 44۶؛ 11/ ۱2۷، ۱۳4
محّمد بن عبدالواحد دّقاق: 1/ 20۹

ــی: ۷/  ــی = ُجّبائ ــو عل ــاب = اب ــن عبدالوّه ــد ب محّم

۱۱۵

محّمد بن عبدالوّهاب زینبی هاشمی: 3/ ۵۳4

محّمد بن عبدالوّهاب نجدی: 5/ ۱۳۱
محّمد بن عبده: 1/ ۳2۳؛ 5/ ۳۹۷

کامــل: 1/ ۱۷۳؛ 3/ ۳۱۵؛ 1۰/  محّمــد بــن عبــدوس 
2۱4

محّمد بن ُعَبیداهلل بصری: ۲/ ۳۵۶، ۵۶۷
محّمــد بــن ُعَبیــداهلل بــن حبابــة بغــدادی بــزاز: 5/ 

۳۹۹
محّمــد بــن ُعَبیــداهلل بــن نصــر زاغونــی: 1/ ۳۵2؛ ۴/ 

۵۶۶
محّمد بن ُعَبیداهلل مدنی: 3/ ۱4۶

محّمد بن ُعَبیدة قاضی: 1/ 4۶۵
محّمد بن عتیق: 11/ 2۸۶

محــمّد بــن عثمــان = ابــن ابــی شــیبۀ َعْبســی کوفــی = 
ابــو جعفــر: 1/ ۹۷، ۱۸۸، ۳۷2، ۳۹۳، ۳۹۹؛ ۲/ 

۷2؛ 5/ 400
محّمــد بــن عثمــان امــوی عثمانــی ابــو مــروان: ۹/ 

4۷۳  ،4۷2  ،4۵۹  ،4۵2
محّمد بن عثمان بن حسن: 5/ 40۱

محّمد بن عثمان عمری: 3/ 420
محّمد بن عثمان نصیبی ابو الحسین: 1/ ۳۷۱

محّمد بن عثیم: 5/ 40۱
محّمد بن عرفه: 1۰/ ۸2

محّمــد بــن عفیفی باجــوری = خضــری: 3/ ۵0، ۵۱، 
 ،۳۸۹ ،۳۸۸ ،۳۸4 ،۳۸۱ ،۳۷۸ ،۳۷۷ ،۳۷۶
۳۹0، ۳۹۱، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، 4۹۵؛ ۸/ 

۵۸0 ،۱۳2
محّمد بن عقیر: ۲/ 2۹۳

کرمانــی: 5/ ۳2۱، ۳۹۱، 40۱،  محّمــد بــن عکاشــة 
۵۸۹  ،۵۸۸  ،۵۸۶  /۹ 42۵؛   ،42۳

محّمد بن عالء ابو عبداهلل: 5/ ۱۵۹
 ،۳4۹ ،۱۷۷ ،۱۶0 َهَمدانــی: 1/  عــالء  بــن  محّمــد 

4۷۸
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محّمــد بــن علــی = ابــو عبــداهلل = ِترِمــذی: 1/ ۷۱، 
 /۷ 4۶۶؛   /۶ ۱۱۷؛  2۵4؛5/   ،۱۶۷ ۱۹۳؛3/ 
۱۳4، ۳۱۵، ۳۳۵، ۳۷۵، 40۸، 44۱؛ ۸/ ۱04، 
۱0۸، ۱۱۶، ۱۵۱؛ 11/ ۱2۶، ۱4۸، ۱4۹، ۱۵0، ۱۵۱، 
۱۵۶، 2۱۸، 2۳0، 2۳۱، 2۳۵، 2۳۹، ۵۱۸؛ 1۰/ 

۶۸ ،۵۹
محّمد بن علی = ابوبکر: 11/ ۱۵۷

محّمد بن علی = اردبیلی غروی حائری: 3/ ۵۳۸
محّمــد بن علی = شــوکانی صنعانــی: 1/ ۱۱۳، 2۶۳؛ 
 ،۱4۵ 2۷۸؛5/   /۴ 2۶۱؛   ،24۷ 4۹۳؛3/   /۲
۱۵2، ۱۸0؛ ۶/ ۶۶، ۷2، ۱0۹، ۱۳۸، ۳4۶، ۳4۹، 
4۵0، ۵04، ۵0۵، ۵0۸، ۵۱۱، ۵۱2؛۷/ ۱40، ۱42، 
 ،۱۱۳ ،۱۱2 ،۹۶ ،۹۵ ،۹4 ،۹2  /۸ 4۶۶، 4۷0؛ 
 ،2۳۵  ،20۱  ،۱۷۶،۱۸۵  ،۱۶۳  ،۱22  ،۱۱۵  ،۱۱4
 ،2۸۶ ،2۶۹ ،2۶۸ ،2۶۷ ،2۶0 ،2۵۵ ،242،2۵2
 ،۳۳۶  ،۳۳2  ،۳0۹  ،۳0۸  ،۳04  ،2۹2  ،2۸۸
 ،42۳ ،۳۸۵ ،۳۸۳ ،۳۸۱ ،۳۵۱ ،۳42 ،۳۳۷
 ،44۱ ،۱۱4 ،4۸ ،4۷ ،4۶ ،4۵ ،2۱  /۹ 4۳۳؛ 
442، 44۳، ۵۳۶؛ 1۰/ ۱2۵، ۱2۶، 2۱۷، 2۹۸، 

۳۱0، ۳۱۵؛ 11/ ۱2۷، 2۳۷، 2۹۹، 44۵، ۵00
محّمد بن علی آدمی ابو عبداهلل: 1/ 4۹، ۱۹۵

محّمــد بــن علــی اصفهانــی دیمرتــی ابــو حصیــن: ۲/ 
۵۱۶

محّمــد بــن علــی الباقــر؟ع؟: 1/ ۳۱، ۳۷۱، ۳۷۳، 
 ،4۹  /۲ 40۱؛   ،400  ،۳۹۷  ،۳۸0  ،۳۷۶  ،۳۷4
 ،۳0۷ ،۳0۶ ،۳0۵ ،۳04 ،2۹۱ ،2۹0 ،2۸۸ ،۱0۷
۳0۸، ۳۱0؛ 3/ ۹۵، 40۵؛ ۴/ ۱۱0، ۱۱۱، ۵۵۹؛ ۶/ 

۳۳۷، ۳4۹، ۵۱۶؛ ۷/ ۵4۹، ۵۵۷
محّمــد بــن علــی بــن ابراهیــم = نطنــزی = ابــو الفتــح: 

1/ ۹۷، 2۱4، ۳۷۳، ۳۹۷، 4۶۳؛ ۲/ ۷۱؛ 3/ 
۱۸۸، 202، 244؛ ۴/ ۱۵۹؛ ۷/ 4۳۱

محّمد بن علی بن ابی منصور: 5/ ۱24
محّمــد بــن علــی بــن احمــد = حرفوشــی عاملــی: 11/ 
4۱۸ ،4۱۷ ،۳۹۹ ،۳۹۷ ،۳۹۵ ،۳4۷ ،2۹۳ ،۱۱

محّمد بن علی بن احمد بن ُبْندار: ۴/ 2۸2
قّفــال   = َمــرَوزی  اســماعیل  بــن  علــی  بــن  محّمــد 

2۸۷  ،۱20  /۸ ۹۱؛   /۶ ۶0۳؛   /1 شاشــی: 
محّمــد بــن علــی بــن حســن جباعــی عاملــی: ۶/ 

۵۳۹
ــن حمــزه = اقساســی: ۴/ ۵۳۷،  ــن علــی ب ــد ب محّم

۵40؛ 5/ ۱۹، 2۱، 22، 24، ۳2
کوفــی: 1/ ۱۳۳،  ــف عّطــار 

َ
محّمــد بــن علــی بــن َخل

۱۹۵
محّمد بن علی بن ُدَحیم: 1/ ۳02

محّمــد بــن علــی بــن عبــداهلل ابــو اســماعیل علــوی: 
۲/ ۵۸4؛ 3/ ۵، ۱۱، ۱۳، ۱4

محّمــد بــن علــی بــن عثمــان = کراجکی = ابــو الفتح: 
1/ 2۷۶، 404؛۲/ ۵۹، ۷۵، ۱۱۶، 2۸2؛ 3/ ۱4۳؛ 

۴/ ۳۸۸؛ ۶/ 4۳؛ ۷/ ۵۵4، ۵۶2، ۵۶4، ۵۶۸
محّمــد بــن علــی بــن عمــر بــن مهــدی: 1/ ۳۱۶؛ ۴/ 

۹2
محّمــد بــن علــی بــن فتــح = ابــو طالــب عشــاری: 1۰/ 

۱۷4 ،۱۷۳
محّمد بن علی بن فخرالدین ابو الحسین: 5/ ۱۷

محّمد بن علی بن فضل قاری: 1/ 4۶۵
محّمد بن علی بن محسن = ابو الحسن: 3/ ۵۶۸

محّمــد بــن علــی بــن محّمــد = ابــن عربــی طائــی 
اندلســی = محیی الدین: 1/ ۳۸۶؛ 5/ ۱۱۳؛ ۶/ 
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۹4؛ ۷/ 20۱، 244؛ ۸/ 2۳۷؛ ۹/ 4۳۱
محّمد بن علی بن محّمد حصنی: 5/ ۱۷۹

ن: ۶/ ۸۳
ّ

محّمد بن علی بن محّمد عال
محّمد بن علی بن موســی = ابوبکر ســلمی دمشــقی: 

40۱ /5
ابــو  َنْرســی =  کوفــی  بــن میمــون  بــن علــی  محّمــد 
الغنائــم: 1/ ۹۱، 2۱۱، 4۶4؛ ۲/ ۱0۷؛ 3/ ۵۶۷؛ 

۱۱۱  /5
محّمد بن علی بن نصر کاتب: 1/ 4۱۸

محّمد بن علی بن ودعان: 5/ 40۱
محّمد بن علی بن یحیی سمرقندی: 5/ 402

محّمــد بــن علــی بــن یوســف انصــاری شــاطبی: 3/ 
2۱

محّمد بن علی جرجانی = ابو حمزه: 5/ ۱00
ک: 5/ ۳۹؛ 11/ 2۸۵ محّمد بن علی حّبا

محّمد بن علی حلوانی ابو عبداهلل: ۴/ 2۷2، ۳۸۹
ی مزیدی خیمی: ۴/ ۷۳

ّ
محّمد بن علی حل

محّمد بن علی َشیبانی کوفی: 1/ ۵۹، ۷۸، ۱۹۷
محّمد بن علی َشیبانی: 1/ ۵۹، ۷۸، ۱۹۷

ــان: 1/  ــو العرف ــان شــافعی = اب ــن علــی َصّب ــد ب محّم
 ،2۱۷ ،۱0۱ ،2۱  /3 4۶۱، 4۶۵؛   /۲ 2۶۱، ۵۱۵؛ 
2۶2، 2۶۷، 2۷۵، 2۸۵؛5/ 44؛ ۶/ ۱0۸، ۵04، 

۵۱۵
محّمد بن علی ُصَبیح: 1/ 4۵2

محّمد بن علی صّفار: 1/ ۳۷2
محّمد بن علی عاملی تبنینی: 11/ ۳۸۳

محّمــد بــن علــی قمــی = شــیخ صــدوق = ابــن باویــه: 
 ،4۱۵  ،۱۵۸  ،۱۱۹  /3 ۳۷۳؛   ،۳۶۱  ،۳42  /۲
4۱۹، 42۵، ۵۱۶، ۵۱۷؛ ۴/ ۷۶، ۳۸۸؛ ۶/ 4۶؛ 

 ،۵۵۸ ،۵۵4 ،۵۵۳ ،۵۵2 ،۵۵۱ ،۱۱۶ ،۵2 /۷
۵۷0 ،۵۶۷ ،۵۶۶ ،۵۶۵ ،۵۶۳ ،۵۶2 ،۵۶0

محّمد بن علی َکْرخی: 5/ ۵۸؛ ۶/ 4۸۱
محّمد بن علی نوفلی: ۲/ 2۸4

محّمد بن علی َهَمدانی = ابو الحسن: 1/ ۷۳
محّمد بن عّمار کوفی: 3/ ۱4۶

 محّمد بن ُعمارة بن حزم انصاری: ۶/ 4۶2
محّمد بن عمر ارموی ابو الفضل: 5/ 22

محّمد بن عمر انصاری: 1۰/ ۱۸0
محّمد بن عمر بّزاز: 1/ ۱0۱

محّمد بن عمر بن ُبَکیر: 1/ ۳۱۱
ابــو  الحســن/  ابــو   = َبهتــه  بــن  عمــر  بــن  محّمــد 

۵۵  /1 الحســین: 
رازی  الدیــن  فخــر   = بــن حســن  بــن عمــر  محّمــد 
 ،۳۸4  ،۳۷۳  ،2۸۶  ،2۱۹  ،۱۸2  /1 شــافعی: 
 ،۵۶۸  ،4۶۳  ،42۹  ،400  ،۳۹۱  ،۳۸۹  ،۳۸۵
 ،۵۸4 ،۵۸۳ ،۵۸۱ ،۵۸0 ،۵۷۹ ،۵۷۸ ،۵۶۹
 ،۵۹۳ ،۵۹2 ،۵۹۱ ،۵۸۹ ،۵۸۸ ،۵۸۷ ،۵۸۶
 ،4۵۹  ،۳4۳  ،۱۹0  ،۱۸۹  ،۹۸  ،۹۶  /۲ ۶0۳؛ 
4۶4، 4۶۵، 4۶۹؛3/ 244؛ ۴/ 2۷۵؛ ۶/ ۱۳۵، 
 ،۳4۶ ،۳42 ،۳2۸ ،۳۱2 ،۳۱0 ،۳0۷ ،۳04 ،۱۶0
۳4۹، ۳۷2، ۵02، ۵۱۸؛۷/ ۱42، ۱۷۱، ۳4۸، 
 ،۱۳۵  ،۹۵  ،۹2  ،۶۱  /۸ 4۷2؛   ،۳۵۸  ،۳۵2
 ،۳۸۱ ،۳4۷ ،۳4۶ ،۳۳۷ ،۳۳۶ ،۳2۸ ،۱۳۶

4۶  /۹ 4۳۳؛   ،42۳
محّمد بن عمر بن سلیمان عرینی َنصیبی: ۲/ ۹2

کّشــی = ابــو عمــرو:  محّمــد بــن عمــر بــن عبدالعزیــز = 
1/ ۳۳0؛ ۲/ ۱۹، ۱۱۸، ۱۵0، ۱۶۸، ۱۷۶، 2۸۶، 
 ،۳۷۳ ،۳۵4 ،۳42 ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳0۹ ،2۸۸



۴۸1 فهرست نمایگان:  کسـان

4۵0 ،44۸ ،44۷ ،44۶ ،4۱۵ ،۳۷2 ،۳۷0
ــن ابــی طالــب؟مهع؟: 1/  ــن علــی ب ــن عمــر ب محّمــد ب

۱40  ،۱۱۵
محّمد بن عمر بن فضل جعفی: 5/ 402

محّمــد بــن عمــر بــن محّمــد =  ِجعابی/ابــن ِجعابــی: 
 ،۷4 ،۷۳ ،۷2 ،۶۱ ،۵۶ ،۵۵ ،۵4 ،۵2 ،۵0 /1
 /۷ ۹۱؛   /۶ 2۷4؛   ،2۷۳  ،۱۵۱  ،۹۹  ،۹۵  ،۸۷

4۵۱  ،۱۶۱
محّمــد بــن عمــر بن ولیــد = محّمد بن ولید یشــکری: 

40۶ /5
محّمد بن عمر بن یوسف ارموی: 3/ 20۵

محّمد بن عمر حسینی شریف َزبیدی: ۴/ 4۶۸
محّمد بن عمر َعجلونی: ۶/ ۵20

محّمد بن عمران بن ابی علی ُجَمحی: ۴/ ۵۶۸
 = ُعَبیــداهلل  ابــو   = موســی  بــن  عمــران  بــن  محّمــد 
 ،2۸۳  ،۱0۹  ،۷۳  ،۷0  /۲ 4۵۷؛   /1 مرزبانــی: 
 ،۳۵۵ ،۳۵4 ،۳۵۳ ،۳4۹ ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳۳0
 ،۳۷۱ ،۳۶۹ ،۳۶۷ ،۳۶2 ،۳۶۱ ،۳۵۷ ،۳۵۶
 ،۳۸0 ،۳۷۹ ،۳۷۸ ،۳۷۷ ،۳۷۶ ،۳۷۳ ،۳۷2
 ،4۹4 ،4۱۷ ،4۱4 ،4۱۳ ،4۱0 ،40۶ ،40۵ ،402
4۹۵، ۵۱۷، ۵۵۵، ۵۶۳؛3/ ۱4، ۵4، ۵۶، ۵۸، 
 ،۵۳4 ،۵۳2 ،۵۳۱ ،۵2۳ ،۵0۹ ،۵0۳ ،۳۵0 ،۸۷
۵۳۸، ۵۶۷؛ ۴/ 22۹، 2۷0، ۳۸۸، ۵۶۸؛ ۷/ 

40۶؛۹/ ۱0۳، 2۳۹، 24۷؛ 11/ ۹۶
محّمد بن عمران: ۷/ 4۶4

ــدی: 1/ ۵۳۱، ۵۵0؛ ۲/ ۹۶،  ــن عمــرو = واِق ــد ب محّم
۱۷۸، 2۵۳، ۵۶۶؛ 3/ 24۱، 24۵؛ 5/ 444؛ ۶/ 
 ،۱۳4  /۸ ۵۳2؛   ،۵02  ،۳۹۸  ،۳2۶  /۷ ۵۱4؛ 
 ،۳۷۶ ،۳۶۵ ،۱۹۳ ،۱۹2 ،۱۶۳ ،۱40 ،۱۳۹ ،۱۳۶

 ،4۵۸  ،4۵2  ،42۷  ،4۱۵  ،400  ،۳۹۹  ،۳۷۸
4۷۱، 4۷2، 4۷۳؛ ۹/ ۸، ۱۶، ۶۷، ۱۸۵، ۱۵۶، 
 ،4۷۶  ،۳۷۷  ،۳0۳  ،2۹۷  ،2۸۶  ،2۵4  ،22۳

4۸4، 4۹۱؛ 11/ 2۶
محّمــد بــن عمــرو بن حــزم انصــاری: ۶/ 4۶2؛ ۹/ ۷، 

2۱0، 2۶۱؛ 1۰/ ۵۷، ۳۶2
محّمد بن عمرو بن عاص: ۲/ ۱۹۳، 2۱۹، 2۳۹

محّمــد بــن عمــرو بــن موســی = ابــو جعفــر = َعقیلــی: 
 ،2۸۳  ،۱0۹  /۲ ۵۵۷؛   ،2۸۶  ،2۸۵  ،۱۷4  /1
 ،2۶۶  ،20۷  ،200  ،۱۸۹  ،۱۵2  ،۱0۹  /3 4۷۶؛ 
 /۶ ۱۵۸؛   ،۱۵۵  ،۱4۱  /5 4۷۶؛   ،۳۱۵  ،2۸۳
۱0۳، ۱0۶، ۱0۸، ۱۳۵؛ ۷/ ۱2۶، ۱2۷، ۳۶0، 42۱، 
422، 42۸، 4۵0، 4۵۵، 4۵۷؛۸/ ۱۹، 40، 42، 
 ،4۵4 ،4۵۳ ،442 ،2۷۷ ،2۳۵ ،۱۷0 ،۷۷ ،۶4
 ،۵2۶  ،۵20  ،۵۱4  ،4۷۵  ،4۷4  ،4۷2  ،4۶2
۵۳0، ۵۳۱، ۵۷۱، ۵۹0؛ 1۰/ 4۵، ۱۱۶، ۱22، ۱۳0، 
 ،۱4۵ ،۱44 ،۱4۳ ،۱۳۸ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱۳2 ،۱۳۱
 ،۱۳۶  /11 ۱4۷، ۱۶۱، ۱۷۵، 2۱۷، 2۱۸، ۳۱۳؛ 

۱۹۵ ،۱۵۹ ،۱۳۸
محّمد بن عنین: ۲/ ۵20

محّمــد بــن عــوف بــن ســفیان طائــی ِحْمصــی: 1/ 
۱۸۳

محّمد بن عون: 1۰/ ۱۵۳
محّمد بن عیاض: ۹/ 44۹

محّمــد بــن عیســی = ابــو عیســی = ِترِمــذی: 1/ ۱۸۵، 
 ،۱۸۷  ،۱۱۹  ،۸۳  ،۷۹  /۲ 4۹۳؛   ،4۹0  ،2۹۶
4۹۳؛   ،40۵  ،۳۹۳  ،2۶۹  ،2۶۸  ،2۶۷  ،2۶۵
 ،2۸۱ ،2۷۸ ،2۷۷ ،۱۷۷ ،۱۷۵ ،۱2۷ ،۳۶ /3
 ،۳2۶  ،۳2۱  ،۳۱۸  ،۳۱0  ،۳0۷  ،۳04  ،۳0۳
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۳2۸، ۳۳2، ۳4۱، ۳۷2، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۸0؛ 
۴/ 4۶0؛ 5/ 4۶، 4۸، ۱0۶، ۱۱۷، 24۸، 2۵۵، 
۳۱4، 4۵۱، 4۹۷، ۵۵۹؛ ۶/ ۹0، ۹4، ۹۶، ۱00، 
 ،۱۷۳  ،۱۶2  ،۱۳2  ،۱۱۳  ،۱0۸  ،۱0۶  ،۱04  ،۱0۳
 ،۳۶۹ ،۳۳۳ ،۳24 ،۳2۳ ،۳۱۷ ،2۹۷ ،24۷
 ،4۱۵ ،۳۹۶ ،۳۸۳ ،۳۷۹ ،۳۷4 ،۳۷2 ،۳۷0
 ،42۹  ،42۸  ،42۵  ،424  ،42۳  ،4۱۷  ،4۱۶
 ،4۷۵  ،4۷2  ،4۶۷  ،4۶۶  ،4۶۳  ،4۵۷  ،4۳0
۵0۱، ۵0۸، ۵۱۱، ۵۱4، ۵۱۵؛ ۷/ ۳۳۵؛ ۸/ ۱0۸؛ 
 ،۳۷۶ ،۱۹2 ،۵2 ،۵۱ ،۵0 ،2۵ ،24 ،2۳ ،22 /۹
 ،44۸  ،44۷  ،44۱  ،4۳۱  ،4۳0  ،۳۹۳4۱۷
4۵۹، 4۹۳، 4۹۸، ۵۱۳، ۵۳0، ۵۳۱؛ 11/ ۱2۶، 
 ،2۳۱ ،2۳0 ،2۱۸ ،۱۵۶ ،۱۵۱ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۸

۵۱۸  ،2۳۹  ،2۳۵
محّمد بن عیسی بن تمیم: 5/ 402

محّمد بن عیسی بن رفاعة اندلسی: 5/ 402
محّمد بن عیسی بن طّباع: 5/ 4۱۱؛ ۷/ ۱۶۳

محّمد بن عیسی دامغانی: 1۰/ ۱۷۷
محّمد بن فتوح َازدی اندلسی: 3/ ۱۶۸

محّمد بن فتیان بن ُمَثّنی: 1/ ۳۳۹
محّمد بن فرات کوفی تمیمی: 5/ 402

محّمد بن فرخان بن روزبه: 5/ 402
محّمد بن فضاله: 5/ 2۹۱

محّمد بن فضل بن ابراهیم اشعری: 1/ ۵۵
محّمد بن فضل بن عطیة َمْرَوزی: 5/ 40۳، ۵2۱

محّمد بن فضل غراوی/فراوی: 1/ ۳02، 4۶۶
محّمد بن فضل یعقوبی: 5/ 40۳

کوفــی = ابــو عبــد الرحمــان: 1/  محّمــد بــن ُفَضیــل 
۱2۵  /۷ ۵02؛   /5 ۱4۶؛   /3 ۱۵۶، ۶۳2؛ 

محّمد بن ِفطر راملی: 11/ ۱40
محّمد بن فقیه ُعماره: ۴/ ۵۸۹

محّمد بن قارون سیبی: ۴/ ۱۵2، ۱۵۳
محّمد بن قاسم = ابو جعفر طالقانی: 5/ 40۳

محّمد بن قاسم = ابوبکر بلخی: 5/ 40۳
محّمد بن قاسم اسدی شامی: ۹/ 4۸۷، ۵20

محّمد بن قاسم بن حسن: 3/ 402، 4۱0
د بصــری = ابــو العینــا: ۲/ 

ّ
محّمــد بــن قاســم بــن خــال

4۱4 ،۳۷۷
د بصــری = ابو عبــداهلل = ابو 

ّ
محّمــد بــن قاســم بــن خــال
العینا: ۲/ ۳۷۷، 4۱4

محّمــد بــن قاســم بــن زاکــور فاســی مالکــی = ابــن 
۶۸  /۶  زاکــور: 

محّمد بن قاسم بن مهرویه: ۲/ ۵۶۱، ۵۶۳، ۵۷۳
ی = ابن  معیه: ۶/ 20

ّ
محّمد بن قاسم دیباجی حل

محّمد بن قاسم عدل: ۲/ ۱0۷
محّمــد بــن قاســم لغــوی نحــوی = ابوبکرانبــاری: 1/ 

۵۷0
محّمــد بــن قاســم ماجیلویــه برقــی = ابــو عبــداهلل: ۲/ 

۵۱4
محّمد بن قاسم: ۸/ ۵0۳؛ 1۰/ ۱42

محّمد بن قدامه: ۲/ ۵0۹
کثیــر عبــدی بصــری = ابــو عبــداهلل: 1/  محّمــد بــن 

۱۶۸
محّمد بن کّرام = ابو عبداهلل: 1/ ۷۸

کــّرام ِسِجْســتانی = ابــن  َکــّرام: 5/ ۳2۸،  محّمــد بــن 
۵۱2؛ 1۰/ ۱۵0

کعــب ُقَرظــی: 1/ ۳۸2، ۳۸۳، ۳۸۷،  محّمــد بــن 
 ،۳4۹  ،۳40  /۶ ۹۹؛   ،۹۸  /۲ ۵۳۷؛   ،4۳۷
2۸0  /1۰ 20؛   /۹ ۳۸0؛   /۸ 44۸؛   ،۳۷۹  ،۳۷۵
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کناســه = ابــو یحیــی اســدی: ۲/ 2۹2،  محّمــد بــن 
4۱۳  /۹ 40۵؛ 

محّمد بن مبارک صوری: 11/ ۱۳۱
محّمد بن ُمّثنی: 3/ ۳۱0

محّمد بن مجیب صائغ: 5/ 4۹2، ۵0۵
محّمد بن محرم: 5/ 40۳

محّمد بن محسن ُخزاعی: ۲/ 2۷۵
محّمد بن محصن اسدی: 5/ 40۳

محّمــد بــن محّمــد = ابــو حامــد = غزالــی طوســی: 
1/ 2۱۱، 2۸0، 4۶۱، 4۹2، ۶۳۸؛ ۲/ ۹0، 2۶۷؛ 
 ،20۵ ،۱۹۶ ،۱۹2 ،۱۵۹ ،۱4۷ ،۱4۵ ،۷۱ ،۶4 /5
2۱۱، 2۱۱، 2۳۶، 24۶، 2۶0، 2۶2، 2۶۶، ۳2۳؛ 
۶/ ۱۱4، ۳۵۶،42۷، 4۳۳؛ ۷/ ۵۹، ۱0۳؛ ۸/ 
 ،24۶ ،24۵ ،244 ،2۳4 ،۸  /11 24۳، ۳۳۱؛ 
4۱0 ،40۳ ،2۵4 ،2۵2 ،2۵0 ،24۹ ،24۸ ،24۷
محّمــد بــن محّمــد = ابوبکــر = باغنــدی واســطی: 3/ 

۵۵۹؛5/ 404؛ ۶/ ۹۱؛ ۷/ ۱۶۱
محّمد بن محّمد = ابوبکر: 11/ ۱۵۷، 242

محّمد بن محّمد امین سندی: ۶/ ۱0۷
 محّمد بن محّمد بروی: 5/ 442

محّمد بن محّمد بصری = ابو الحسن: ۴/ ۳۸۹
محّمــد بــن محّمــد بصــری نحــوی = ابــو الحســین = 

ــکک: 3/ ۵۳۳ ــن  لن اب
محّمــد بــن محّمــد بــن ابراهیــم َنَســوی شــافعی = ابــو 

الفضــل: ۴/ ۷4
محّمــد بــن محّمد بن ابی لطیف َمْقِدســی شــافعی: 

۳۷۳ /11
کــم نیشــابوری  محّمــد بــن محّمــد بــن احمــد = حا
= ابــو احمــد: ۷/ ۱۵4، ۳۹0، ۳۹۵، 4۱0، 422، 

4۵۶؛ ۹/ 4۱۵، 4۷۹، ۵۱2، ۵۱4، ۵2۱، ۵2۸، 
۱۳۶  /11 ،۱۳۹ ۵۳4؛ 1۰/ 

محّمد بن محّمد بن اسعد بخاری: 1/ ۳۵۷
محّمــد بــن محّمــد بــن جعفــر = قاضی ناصحــی: ۴/ 

4۵۶
کاتــب  محّمــد بــن محّمــد بــن حامــد = عمادالدیــن 
اصفهانــی: ۴/ 4۸0، ۵۳۷، ۵42، ۵4۸، ۵۵۷، 

۵۹2 ،۵۸۸
محّمــد بــن محّمــد بــن حــرث ســمرقندی: ۲/ ۱۷۹، 

۱۸0؛ ۶/ ۹۶
محّمــد بــن محّمــد بــن حســن اصفهانــی = ابو ســعید 

رســتمی: ۴/ ۸0، ۸۶، ۱22
محّمــد بــن محّمد بن حســن رشــیدی = ابــو العّباس: 

۳40 /1
کــردری بریقینــی  ــن شــهاب =  ــد ب ــن محّم ــد ب محّم

بــّزازی: 5/ 2۸۷؛ 11/ 20۳، 204، 2۹۱
خّشــاب  الرحمــان  عبــد  بــن  محّمــد  بــن  محّمــد 

404  /5 ثعلبــی: 
محّمد بن محّمد بن علی خوافی: ۶/ ۹۸
محّمد بن محّمد بن علی شروطی: 1/ ۵۵

بــن محّمــد هاشــمی علــوی  بــن محّمــد   محّمــد 
۳02  /11 شــافعی:  مّکــی  اصفونــی 

ــعود  محّمــد بــن محّمــد بن مصطفی حنفــی = ابو الّسُ
ِعمــادی: 1/ ۳۷، ۳۹۱، 400، 4۱0، 4۳۱، ۵۷4، 
۶04؛ ۲/ 4۶4؛ 3/ ۱۷2، 2۶2، 4۸۹؛ ۶/ ۱4۵، 

۳4۶، ۳4۹؛ ۷/ ۱4۶
محّمد بن محّمد بن َمعَمر: 5/ 404

محّمــد بــن محّمــد بــن نعمــان = شــیخ مفیــد: 1/ 
2۷۶، ۵۶۹؛ ۲/ ۵۱، ۵۸، ۷4، ۸2، ۱۱۵، ۱2۹، 
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 ،۵2۳  ،۳۷۷  ،۳۷۶  ،۳۷۳  ،2۹۵  ،2۸2  ،۱۳۱
۵۶۹؛ 3/ ۱۱۵، ۱4۳، ۱۵۸، 2۳۸، 2۳۹، 4۱۵، 
 ،2۷0 ،۱0۳ ،۱02 ،۱0۱  ،۷4 ،۵۱  /۴ 4۱۶، ۵۱۶؛ 
42؛ ۷/  2۷2، ۳۳۳، ۳۶۷، ۳۸۷، 42۵؛ ۶/ 

۵۷۵  ،۱۱۷
محّمــد بــن محّمــد بــن یوســف = تلمســانی = ابــو 

۱۱4  /5 24۱؛   /1 عبــداهلل: 
ــو الحســین  ــی وکیــل = اب ــد جرجان ــن محّم ــد ب محّم

نضلــه: 5/ 40۳
محّمــد بــن محّمــد جــزری دمشــقی ُمقــری شــافعی = 
شــمس الدیــن = ابــن  جــزری: 1/ ۵4، ۵۹، ۶۵، 
 ،۱20 ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۱۱۷ ،۱۱۳ ،۱0۱ ،۹۹ ،۸۷ ،۷4
 ،۳00  ،2۷۷  ،2۳4  ،2۳۳  ،2۳2  ،22۹  ،22۸
۳۱2، ۳۱۵، 2۳۶، 2۷۷، ۳۳۹، 4۹۷؛ 5/ ۱۳۹؛ 

۵۷۱ /۹
محّمــد بــن محّمــد جاللی نســائی شــافعی = شــمس 

الدیــن: 11/ 24۶
محّمد بن محّمد حّرانی = ابن نجیح: 5/ ۱۱4

می: 5/ ۱24
ْ
محّمد بن محّمد ُخل

محّمــد بــن محّمــد درویــش = ابــن درویــش ُحــوت 
بیروتــی شــافعی: 1/ 2۶4، ۵۱۵؛ 5/ ۱4۵، ۱۵2، 
۱۸2؛ ۶/ ۱۳۸؛ ۷/ ۱2۷، 2۸۳؛ ۸/ ۱۳۸؛ ۹/ 

۵۷۷
محّمد بن محّمد دمراقی حنفی: 5/ 4۳۶

محّمــد بــن محّمــد زبیــری مصری شــافعی اقفهســی: 
2۳4 /1

محّمد بن محّمد زواوی بجائی: 11/ 2۸4
محّمد بن محّمد شیحی: ۴/ ۵۶۷

محّمد بن محّمد صیدالنی: 1/ ۷2، 40۵

محّمد بن محّمد طاهری: 11/ 242
محّمــد بــن محّمــد عبــدری فاســی مالکــی = ابــن 

4۶۳  ،4۶۱  /۶ ۱4۳؛   /5 حــاّج: 
محّمد بن محّمد َفَسوی شیرازی: ۲/ ۵4۹

َزبیــدی   = حســینی  مرتضــی  محّمــد  بــن  محّمــد 
حنفــی: 1/ ۳۹، ۱۱۷، 2۶0، 422، 4۸۳، ۶0۳؛ 
۴/ 4۶۸؛ 5/ ۱۵0؛ ۶/ 2۸۶؛ ۷/ ۳۳۸؛ ۸/ ۱0۱؛ 

4۵۸ ،2۳۷ ،۱42 ،۷۳  /۹
محّمد بن محّمد مصری: 1/ 2۵۳

محّمد بن محّمدمحســن بن شــاه مرتضی کاشــانی: 
۵2۶ ،۵2۵ ،۳۸۵ ،۳2۹ /11

محّمــد بــن محمــود = ابــن نّجــار بغــدادی = محــّب 
 /۲ 2۱۵، 2۱۸، 222، ۵۳۸، ۵4۸؛   /1 الدیــن: 
۵۷، ۵40؛ 5/  20۵؛ ۴/  ۱0۷، ۳02، 4۷۳؛ 3/ 
 ،۵4۵ ،402 ،400 ،۳۸۸ ،242 ،2۱2 ،۱۵۵ ،۹۷
 ،2۶۸ ،2۵  /۷ 40، ۹4، 4۹۵؛   /۶ ۶04، ۶22؛ 

۵۳ 24۱، 24۳؛ ۹/  ۳۳۹، 4۳0؛ ۸/ 
محّمد بن مخلد عّطار: ۶/ ۱۹۳

محّمد بن مرتضی: 11/ ۳۸۵
محّمد بن مرزبان = ابو منصور: ۴/ ۱۱، ۱۱۶، ۱۵۱

محّمــد بــن مــروان = ســّدی صغیــر: ۲/ ۸۸، ۹۶، ۹۸، 
 ،24۷  ،24۵  ،۱۳۶  /3 4۷۱؛   ،4۶۹  ،۱0۱  ،۹۹
 ،۳4۶  ،۳4۵  ،۳2۸  /۶ 404؛   /5 2۹2؛   ،24۹

۱0۹ ،4۷ 44۹؛ ۹/  ۵۱۷؛ ۸/ 
ابــن  ابوبکــر ُخزاعــی =  بــن مزیــد/ مرثــد =  محّمــد 

404  /5 نحــوی:  ابی ازهــر 
محّمــد بــن مســتنیر = ابــو علــی نحــوی = قطــرب: 5/ 

40۵
محّمــد بــن مســعود بــن محّمــد بــن خواجــه مســعود 
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کازرونــی: 1/ 2۳۱
محّمد بن مسکین بصری: 1۰/ ۱۶۵

محّمــد بــن مســلم = ابــن شــهاب: 3/ ۳۵۵؛ 5/ ۹۳؛ 
۷/ 22۵؛ ۸/ ۱40، 244، ۳۳۵؛ ۹/ 42۸

محّمــد بن مســلم اســدی مّکــی = ابو زبیــر: ۷/ 4۵۳، 
4۵4

محّمد بن مسلم بن ُعَبیداهلل قرشی ُزْهری: 1/ ۱4۵
محّمد بن مسلم بن واره: ۲/ ۱۷۹
محّمد بن مسلم طائفی: 3/ ۱4۶

َمة انصــاری = ابو عبد الرحمــان: ۶/ 
َ
محّمــد بن مَســل

۱۶۸؛   /۷ ۱۹۶، ۱۹۷، 40۳، 404، 40۵، 4۸۳؛ 
۹/ 242، 2۶۱؛ 1۰/ ۹۶، 4۶2، ۵۱۱

ــد بــن صامت انصــاری: 
ّ
َمة بــن مخل

َ
محّمــد بــن مَســل

۱20 /۲
َمة  َمِدینی: 11/ 20۳

َ
محّمد بن مَسل

َمة واسطی: 5/ 40۵
َ
محّمد بن مَسل

محّمد بن مشیب: ۴/ ۵۷۹
محّمد بن مصطفی قوجوی حنفی: 5/ ۱00

محّمد بن  مظّفر بّزاز بغدادی: 1/ ۶۳2؛ ۶/ ۹2
محّمد بن معاویة نیشابوری: 5/ 40۵؛ ۶/ ۳۶4

خمی اندلسی: 5/ ۳0۳
َ
محّمد بن معتضد ل

محّمد بن مکرم کرمانی: 5/ ۱۶۶
محّمــد بــن مّکی عاملــی = شــهید اّول: ۲/ ۵22؛ 3/ 

۱۱۶؛ ۴/ 2۸۳، ۳۹۷، ۵۶۹، ۵۷۳؛ ۶/ ۵۳۹
محّمد بن مندة بن ابی َهیَثم اصفهانی: 5/ 40۵

محّمد بن ُمنذر: 5/ 40۵
عبــداهلل  ابــو   = جیــکان  بــن  منصــور  بــن  محّمــد 

40۵  /5 قشــیری: 
 محّمــد بــن منصــور بــن علــی دیوانــی مقــرئ: ۴/ ۶2، 

۵۶۸

محّمد بن منصور سرخسی: ۶/ 4۷
محّمد بن منصور طوسی: 3/ 44۶

محّمــد بن منکدر قریشــی تیمــی = ابو عبــداهلل مدنی 
= ابــن منکــدر: 3/ ۳۵۶؛ 5/ 22۵؛ ۷/ ۱۵۶؛ ۸/ 

۱۱۸
محّمد بن مهاجر = ابو عبداهلل طالقانی: 5/ 40۵

ب حّرانی: 5/ 40۶
ّ
محّمد بن مهل

محّمد بن موسی = خوارزمی: ۴/ 2۷۱؛ 5/ ۱۱۹
محّمد بن موسی اصطخری: ۸/ 24۸، 24۹

محّمد بن موسی ُبریری: ۲/ ۵۶۷
محّمد بن موسی بن ابی نعیم واسطی: 5/ 40۶

بــن عثمــان حاِزمــی َهَمدانــی  بــن موســی  محّمــد 
۱4۶  /3 4۷۶؛   ،2۱۷  /1 شــافعی: 

محّمــد بــن موســی بــن عیســی = َدمیــری: ۶/ ۹۷؛ 
۷/ ۳0۸، ۳۹۷؛ ۸/ ۱4۵، ۳۷۵، ۳۷۸، ۳۸۱، 
۳۸۸، 40۱؛ ۹/ 2۶۷، 2۷۱، 2۸0، ۳2۵، ۳۳2، 

4۵۸
محّمد بن موسی حنفی: 5/ 4۳۶

محّمد بن مؤّمل: 5/ 2۹0
محّمد بن مؤمن شیرازی: 1/ ۱۱2، 20۳

محّمــد بــن ناصــر بــن محّمــد = ابــو الفضــل بغــدادی 
 ،2۹2  /۴ 4۵۶؛   ،۱۸۵  /۲ 22۷؛   /1 ســالمی: 

۳۳0  ،22۶  /5 2۹۶؛ 
محّمد بن نّجار: ۴/ ۵۷4

 محّمد بن نّصار حویزی: 11/ ۳۸4
محّمد بن نصر ِترِمذی: 5/ 4۳4

محّمد بن َنضر دمشقی = ابن َاخَرم: 11/ 22۳
محّمد بن نعمان = ابو جعفر: 3/ 222، 4۱۵

محّمد بن نعمان مالکی = ابو عبداهلل: 5/ 2۱۸
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محّمد بن نعیم نصیبی: 5/ 40۶
محّمد بن نمیر فاریابی: 5/ 40۶

محّمد بن نوح: 1۰/ ۱4۵
محّمد بن هارون = ابوبکر: 5/ 4۵0

محّمد بن هارون بن اکتمی: ۴/ 4۳
محّمد بن هارون هاشمی = ابن  بریه: 5/ 40۶

محّمــد بــن هــالل = ابــو الحســن صابــی = غــرس 
۱22  /5 النعمــه: 

محّمد بن واسع: 5/ 2۶۶
محّمد بن ولید ُقرُطبی: 5/ 40۶

محّمــد بــن ولیــد قالنســی بغــدادی: 5/ 40۶؛ ۹/ 
۱۸0  /1۰ 4۶0؛ 

محّمــد بــن ولیــد یشــکری = محّمد بن عمر بــن ولید: 
40۶ /5

محّمد بن ولید: 1۰/ ۱۷۹، ۱۸0
محّمــد بــن یحیــی بــن ابــی عمــر عدنــی: 1/ ۱۵۹؛ 3/ 

2۸۳ ،2۷۸ ،۱۹0
محّمــد بــن یحیــی بــن اســماعیل ســهمی تّمــار: 1۰/ 

۱۶۱
محّمد بن یحیی بن حسین بن زید: ۷/ 2۸۱

محّمد بن یحیی بن رزین مصیصی: 5/ 40۷
محّمــد بــن یحیــی بــن عبــداهلل نیشــابوری ُذْهلــی 

۳۱۶  ،۱۸0  /1 ُزْهــری: 
محّمد بن یحیی بن عیسی سلمی: 5/ ۵0۹

محّمد بن یحیی بن َمنده: 1/ ۶۵
کاتــب صولــی: ۲/ ۳۶۱، ۵۱2،  محّمــد بــن یحیــی 

۵4۳  ،۵4  /3 ۵۶4؛   ،۵۵۵  ،۵۱۷  ،۵۱۳
د = ابــو العّبــاس: 1/ ۵42؛ ۲/  محّمــد بــن یزیــد = ُمَبــّرَ
 ،2۶4 ،224 ،۱۹۵ ،۱۸۸ ،۱۶۳ ،۱4۳ ،۱۱۸ ،۱0۹

۳۹۸، ۵۸4، ۵۹4، ۶0۳؛ 3/ ۱۶؛ ۴/ ۵2؛ ۸/ 
۱2۹؛ ۹/ 2۵0، 4۸4، ۶00؛ 1۰/ 22۶، 40۸، 442، 

4۹۵ ،4۶2 ،4۶۱
ــک: 3/  ــن عبدالمل َمة ب

َ
ــل ــن َمَس ــد ب ــن یزی ــد ب محّم

۵0۵
محّمــد بــن یزیــد قزوینــی = ابــو عبــداهلل = ابــن  ماجــه: 
 ،۱۷۱ ،۱4۸ ،۹4 ،۹۳ ،۸۹ ،۵۹ ،۵۸ ،۵۷ ،۳۶ /1
 ،۵۱۷ ،۵۱۱ ،2۶۳ ،24۹ ،22۸ ،۱۸4 ،۱۸۳ ،۱۷۸
 ،۶0۸  ،۵۵۵  ،۵۵4  ،۵۵0  ،۵۳۳  ،۵2۶  ،۵۱۸
۶۵۳، ۶۵۸، ۶۵۹؛ ۲/ 2۶۵، 2۶۸، 2۷0، ۳۹۳، 
40۵، 4۷۶؛ 3/ 2۷۸؛ ۴/ 4۶0؛ 5/ 4۶، ۱۸0، 
24۸، 2۷0، ۳4۳، 4۱۹؛ ۶/ ۱۸۵، ۱۸۷، 2۳4، 
 ،2۶۵  ،2۶0  ،2۵۷  ،24۷  ،242  ،24۱  ،2۳۵
 ،۳۷0  ،۳۶۳  ،۳۳۳  ،۳۱۸  ،۳۱۷  ،2۹۵  ،2۹4
 ،42۷  ،42۳  ،422  ،4۱۵  ،4۱4  ،4۱۳  ،۳۸۳
 ،4۵۶  ،4۳۹  ،4۳۷  ،4۳۱  ،4۳0  ،42۹  ،42۸
 ،۵0۱  ،4۸۸  ،4۷۵  ،4۷2  ،4۶۸  ،4۶0  ،4۵۷
 ،2۸0  ،2۷0  ،2۵۹  ،2۳0  ،۱2۷  /۸ ۵۱۵؛   ،۵۱4
 ،4۹  /۹ ۳۱2، ۳2۷، ۳۵4، ۳۶4، ۳۹0، 4۱۶؛ 
 ،۱04  /11 4۷2؛   ،4۶0  ،44۷  ،4۳۱  ،۳۳۱  ،۵۱

224 ،۱۵0 ،۱4۸ ،۱2۶
بــن یزیــد مســتملی طرسوســی: 5/ 40۷،  محّمــد 

42۷
محّمد بن یزید معدنی: 5/ 40۷

محّمد بن یزید: ۲/ ۳۵۷، ۵۶۱، ۵۶۳؛ 5/ 42۸
کلینــی = ابــو جعفــر: 1/ 4۷4،  محّمــد بــن یعقــوب = 
4۷۵، 4۸0؛ ۲/ ۵۱، 44۶، ۵۶۵؛ 3/ 4۱۹، 42۵؛ 
۴/ ۷4؛ 5/ ۷۳، ۷4، ۷۹؛ ۷/ ۵۳، ۵۵، ۵44، 

۵۸2 ،۵۶4 ،۵۶۳ ،۵۵۹ ،۵۵۸ ،۵۵۱
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محّمــد بــن یعقــوب امــوی = ابــو العّبــاس = اصــّم: ۶/ 
40، 4۳، 4۷، ۹۱؛ ۷/ 4۵0، 4۵۳؛ 11/ ۱2۵، ۱۷۱

محّمــد بــن یعقوب بن محّمد = فیروزآبادی شــافعی: 
1/ ۵۹0، ۵۹4؛ 3/ 2۸۵؛ ۶/ ۶۵، ۹۷، ۱۱۱؛ ۷/ 

۱20، ۱2۳، ۱24، ۱2۷، ۳4۶؛ ۹/ ۱4۱
محّمد بن یعیش: ۶/ ۵۱۹

محّمد بن یفدیدویه هروی: ۶/ 4۶2
محّمــد بــن یوســف = ابــو حّیــان اندلســی: 1/ ۵۷۶، 
۵۸۸؛۲/ 4۶۵، 4۶۹؛ 3/ 2۱، 24۶، 2۶2، ۳04، 
4۸۸، 4۸۹، 4۹2؛ ۶/ ۳04، ۳0۷، ۳2۹، ۳44، 

۵۱۹ ،۵۱۸ ،۵0۳ ،۳4۹ ،۳4۶
محّمــد بــن یوســف = ابــو عبــداهلل = گنجــی شــافعی: 
 ،22۳ ،۱۹۵ ،۱۱0 ،۱0۵ ،۹۳ ،۹۱ ،۸۳ ،۵۷ ،4۸ /1
 ،4۶4  ،۳۵۱  ،۳۱۵  ،۳0۷  ،۳00  ،2۷۵  ،2۷۳
 ،۵۵۷  ،۵۵۶  ،۵۵۵  ،۵۵4  ،۵۵2  ،4۹۳  ،4۷۱
 ،۸4  ،۸۳  ،۷۶  ،۷2  ،۶۱  ،۳۹  ،۳۸  /۲ ۶42؛ 
 ،۱02 ،۱0۱ ،۹۸ ،۹۶ ،۹4 ،۹2 ،۹0 ،۸۹ ،۸۶ ،۸۵
 ،4۵4 ،4۵2 ،42۹ ،42۸ ،42۶ ،۱0۸ ،۱0۷ ،۱04
 ،4۷4 ،4۷۳ ،4۶۸ ،4۶۶ ،4۶۵ ،4۶۳ ،4۵۷
4۷۸، 4۸۵؛ 3/ ۱۷0، ۱۹۸، 204، 24۵، 2۹۱، 
۳۵0، ۵2۹؛ ۴/ ۶۵، ۹2، ۹۳، ۹4، 4۶2، ۵۷۳؛ 
5/ ۶۳۶؛ ۶/ 40، ۹0، ۹۵، ۱۱2، ۱۱4، ۱۱۵، ۱۳4، 
۱۳۵، ۱۵4، ۱۶۱، 4۹۷، ۵0۳، ۵0۶، ۵0۷، ۵۱4؛ 
2۵/۷، 24۶، ۳۳۶، 4۹۸، ۵۳۹؛ ۸/ ۱44؛ ۹/ 

4۶۹
محّمد بن یوسف = ابو عبداهلل بّناء: 5/ ۵۸

محّمد بن یوسف ِاربلی: ۴/ ۵۷۱
مدنــی  زرنــدی   = حســن  بــن  یوســف  بــن  محّمــد 
حنفــی = جمــال الدیــن: 1/ 2۳0، 40۹، 4۵۹، 

4۶۷، 4۸۶، 4۹۶؛۲/ ۶2، ۷2، ۸۸، ۹۸، ۱0۳، 
۱04، 42۹؛ 3/ ۱۹2، 24۶، 2۶2، 2۷۶، 2۸0؛ ۴/ 

4۶2؛ ۶/ ۹۶؛ ۷/ 2۶، ۳۳۶؛ ۸/ ۱44
محّمد بن یوسف بن یعقوب رازی: 5/ 40۷

محّمد بن یوسف دمشقی صالحی: 3/ ۱۹۹، 2۱4
محّمد بن یوسف رّقی: 5/ 44۶
محّمد بن یوسف شامی: ۶/ ۱0۱

محّمد بن یوسف کرمانی بغدادی: 5/ ۱۱4
محّمد بن یوسف مسمعی: 1۰/ ۱۳2

محّمــد بــن یونس = کدیمی بصــری: 5/ 40۷، 444؛ 
۹/ 4۸۶، 4۸۷؛ 1۰/ ۱۱4، ۱۵4، ۱۵۵

محّمد بندر: 1/ 24
محّمد پاشا شریف: 5/ 2۸۱

محّمد تبریزی: ۷/ ۵۷۶
 محّمد تقی بن سید سعید حکیم نجفی: ۹/ ۷۵

محّمــد تقــی بن مقصود علــی = مجلســی: ۴/ ۵۷2؛ 
۳۸۳ ،۳۳۸ ،۳2۸ /11

محّمد تهرانی میرزا نجم الدین: ۷/ ۵۷4، ۵۷۶
محّمــد ثابت مصــری: 3/ 4۶۳، 4۶4، 4۶۵، 4۶۶، 

4۷2 ،4۶۹ ،4۶۸ ،4۶۷
محّمــد ثنــاءاهلل = پانی پتــی هنــدی: 1/ ۵۸۷؛ ۶/ 

۱۱2  ،۱0۸
محّمد جمال الدین قاسمی: 1/ ۶2

محّمد جواد بالغی نجفی: 3/ 2۹، 40۱
محّمد جوده: ۷/ ۳۶۹

محّمد حافظ ابراهیم: ۸/ ۱۱۱
محّمد حسن نائل مرصفی: ۴/ 2۷۹

کاشــف الغطــاء: 3/ 4۹۷؛ ۶/  محّمــد حســین آل 
۳۳۷

 محّمد حسین حسین بخش هندی: ۲/ ۵24
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محّمد حسین مظّفری: 1/ 2۷0
محّمد حســین هیکل: ۲/ 424، 4۳۶؛ 3/ ۵0؛ ۷/ 

۱۸۸
 محّمد َحْفنی: 3/ ۱۵2؛ ۶/ ۱۱۵

محّمد حمامصی: ۷/ ۳۶۹
محّمد خالدی: ۲/ ۵۱۶، ۵۱۷؛ 3/ ۵4؛ ۴/ 4۶۸

 محّمد خضر حسین تونسی: 5/ ۸4
 محّمد خضری: 3/ ۳۷۶؛ ۸/ ۵۵۵؛ ۹/ 4۱0، 4۱2

محّمــد خلیــل بن علی = مــرادی حســینی: 1/ 2۵4، 
2۵۸ ،2۵۶

محّمد خلیلی نجفی: ۶/ ۵۳
محّمد دیباج: 3/ ۵۸۷

 محّمــد رشــید رضــا: 1/ ۹۸؛ 3/ ۳۹۹، 400، 40۱، 
4۹۵  ،42۶  ،4۱۸  ،4۱۷  ،4۱۵  ،4۱4  ،4۱۳  ،402

محّمد رشید الدین خان دهلوی: ۶/ ۱0۹
محّمد رضا کاشف الغطاء: 11/ ۳۶۵
محّمد رفیع بن َفَرج گیالنی: ۴/ 2۷۸

محّمد زاهد کوثری: 5/ ۱۳2، ۱۸۶
 ،۸4  /۸ ۳۶۱؛   /۷ بکــری:  زین العابدیــن  محّمــد 

۸۶  ،۸۵
محّمد سعید دحدوح: 1/ 2۷0

محّمد سلیمان محفوظ: ۲/ 4۵۶؛ 3/ ۱۷2
محّمد سید گیالنی: ۴/ 2۶۸

کر خیــاط نابلســی ازهــری مصــری: 1/  محّمــد شــا
2۸۷  ،2۸۱  /۲ 2۶۹؛ 

 محّمد شفیع بن علی اکبر جابلقی: ۴/ 2۶۷
محّمد شلبی = ابن ست: 5/ 2۸۵

 محّمــد شــمس الدیــن بــن علــی بــن خاتــون عاملــی: 
۳۹۱ ،۳۹0 ،۳۸۵ /11

ــم ســبط: 1/ ۶۵، 4۱۳؛ ۶/ ۱0۶،  ــد صــدر العال محّم
۱۱2

محّمــد صدرالدیــن بــن محــب  علــی تبریــزی: 11/ 
۳۹0  ،۳۸۳

محّمد صوفی: 11/ 2۷۱
نی: 1/ 24۷؛ ۶/ ۱0۱ محّمد طاهر هندی َفّتَ

محّمد عادل زعیتر: 3/ ۳۱، ۳2، 4۷
محّمــد عبدالحــی انصــاری حنفــی: ۴/ ۵۶۵؛ 5/ 

۵۳ ،۵0 ،4۹
محّمــد عبــده بــن حســن خیــراهلل مصــری: 1/ 2۶۶، 
۳۸۱، 4۱4؛ ۴/ 2۷۹، 2۸02۸۱، 2۸۹؛ ۹/ ۱4۸

محّمد علی اعسم نجفی: ۴/ 4۸، ۵۱
ــن ابــی طالــب زاهــدی جیالنــی: ۲/  محّمــد علــی ب

۵۱۸
محّمد غزالی/غزالنی موصلی: 11/ 2۷2

محّمد غّزی: 5/ 2۷۱
 محّمد غمری: 11/ 2۸0

محّمد فارقی = ابو عبداهلل: ۴/ 2۷۳
محّمد قاسم هزارجریبی: ۲/ ۳42

محّمد قونوی مصری: 5/ ۱۱۳
محّمد کامل حسین مصری: ۴/ 444

محّمد کردعلی: 3/ ۱4۸
محّمد مبین بن محّب اهلل سهالوی: ۶/ ۱0۸

محّمد مبین لکهنوی: 1/ 4۷۱
جعفــر  صفی الدیــن  بــن  محبوب العالــم  محّمــد 

4۱۳  ،۳۷۸  ،2۵4  /1 بدرالعالــم: 
محّمد محروق: 3/ 4۷2

محّمــد محســن بــن شــاه مرتضــی = فیــض کاشــانی: 
 ،۳۸۵ ،۳۸2 ،۳2۹ 44؛ 11/  ۷0، ۷۷؛ ۶/   /۲

4۶۷
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محّمد محمود رافعی مصری: 1/ 2۶۸؛ ۲/ 2۸۷
 /۴ مصــری:  عبدالحمیــد  محیی الدیــن  محّمــد 

۳۸4  /۷ 4۷۷؛   ،2۸۱
محّمــد معصــوم بابــا ســمرقندی = ابــو عصمــه: ۶/ 

۱0۳
 ،۵2۳ ،۵2۱ ،۵0۱ ،۸  /3 بصــری:  ــع  مفّجَ محّمــد 
 ،۵۳۷ ،۵۳۵ ،۵۳4 ،۵۳۳ ،۵۳2 ،۵۳۱ ،۵24

۵۳۸
محّمد ُمقری ابن  الّشیخ خلیل حلبی: ۶/ ۷0

محّمد مؤمن جزایری: 11/ ۳۹۸
محّمد نّشار: ۷/ ۳۶۹

محّمد نقدی: ۷/ ۵۷۶، ۵۸۱
محّمد هجروی الیجی: ۶/ ۹۷

محّمد یزدی )جیحون(: ۶/ ۵2
محّمد/ احمد بن ُمَثّنی َعَنزی بصری: 1/ ۱۷۸

محّمدامین قاری راوی: 11/ ۳۸4
 محّمدباقر بن احمد قزوینی: ۴/ ۵۷2

 = اســترآبادی  حســینی  محّمــد  بــن  محّمدباقــر 
4۱۵  ،۳۳۸  ،۳2۸  /11 4۷؛   /۶ میردامــاد: 
محّمدباقــر بــن محّمــد مؤمــن ســبزواری: 11/ ۳۸۳، 

42۷
محّمدتقی الماسی: ۴/ 2۸0

 محّمدتقــی بــن ابــی الحســن حســینی اســترآبادی: 
۳۸۳  /11

 محّمدتقــی بــن امیــر محّمــد مؤمن حســینی قزوینی: 
۴/ 2۷۸؛ ۶/ 4۹

محّمدتقی زنجانی: ۷/ ۵۸
محّمدتقی صادق عاملی: ۷/ ۵۷۹

 محّمدجواد کاظمی: 11/ ۳2۹

محّمدحسن بن محّمد مؤمن: 11/ ۳2۸
محّمدحسین اصفهانی نجفی: ۶/ ۵2؛ ۸/ ۵۳
محّمدحسین بن محّمدخلیل شیرازی: ۴/ 2۸0

 محّمدحسین شهرستانی: 11/ ۵۳۹
محّمد حسین قزوینی: ۲/ ۳42

محّمدحسین گرگانی: ۷/ ۵۷۶
محّمدحسین مروة حافظ عاملی: ۴/ 2۷۳

 محّمدحسین میسی عاملی: 11/ ۳2۹
محّمدرضــا ابــن  الّشــیخ طاهــر آل فــرج اهلل نجفــی: 1/ 

2۷۹
محّمدرضا بسطامی: 11/ ۳۸۳

محّمدرضا قراچه داغی تبریزی: ۲/ ۳4۳
محّمدرضا مصری: ۴/ 2۱۵؛ ۷/ ۱0۵

محّمدرضا نحوی: ۶/ 4۸
محّمدسالم بخاری دهلوی: 1/ ۱۱۹، 2۶2

محّمدصادق بن محّمدعلی تویسرکانی: 11/ ۳۸0
 /11 َهمدانــی:  اصفهانــی  کرباســی  محّمدصــادق 

۳2۹
محّمدصالــح بــن محّمدباقــر روغنــی قزوینــی: ۴/ 

2۷۸
محّمدصالــح بــن میــرزا فضــل اهلل مازندرانــی حائــری: 

۷۵ ،۵2 /۶
محّمدصالح گیالنی: 11/ ۳۸0

 ،۳4۷  ،2۹4  ،۱2  /11 قّمــی:  نجفــی  محّمدطاهــر 
4۶۶  ،4۶۵  ،42۷

محّمدعلــی اردوبــادی: ۲/ ۵24؛ 3/ ۱۶، ۱۱۸؛ ۶/ 
20۷ ،۵۳ ،4۶

محّمدعلی انصاری قمی: ۴/ 2۸۱
محّمدعلــی بــن بشــاره = ابــن بشــارۀ خیقانــی غــروی: 
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۴/ 2۸0؛ 11/ ۱۳، 2۹4، 4۸۳، ۵0۹، ۵4۱، ۵42، 
۵۵۱ ،۵4۵ ،۵4۳

محّمدعلــی بــن شــیخ ابــو طالــب زاهــدی گیالنــی 
2۷۸ ،۷۳  /۴ اصفهانــی: 

 /11 کشــمیری:   = محّمدصــادق  بــن  محّمدعلــی 
۳۸2

محّمدعلی بن محّمدنصیــر چهاردهی گیالنی: ۴/ 
2۸۱

محّمدعلــی بن میرزا جعفرعلی فصیح هنــدی: ۷/ 
۵۷۶

محّمدعلی تبریزی = صائب: ۶/ 4۷
محّمدعلی قراچه داغی تبریزی: ۴/ 2۸۱

محّمدعلی یعقوب نجفی: ۶/ ۵۳
محّمدفاضل بن محّمدمهدی مشهدی: 11/ 4۹۳

محّمدقاسم گیالنی: 11/ ۳۸2
گیالنــی تنکابنــی: 11/  محّمدکاظــم بــن عبدعلــی 

۳۹۱  ،۳۸2
محّمدمحسن بن محّمدمؤمن: 11/ 42۷
محّمدمحسن کشمیری: 1/ ۵2۳، ۵24

محّمدمســیح = مســیحا َفَســوی شــیرازی: ۶/ 4۸؛ 
۵۷4 ،۵40 ،۵۳۵ ،4۸۳ ،2۹4 ،۱۳ /11
محّمدمهدی بن ابی تراب سهندی: ۴/ 2۷۷

حســینی  دوســت محّمد  بــن  محّمدمؤمــن   
42۷  /11 اســترآبادی: 
محّمدهادی امینی: ۴/ 2۶۸

محّمدهادی  بن  محّمدتقی   شولستانی: ۴/ 2۸۳
محمش نیشابوری: 5/ 40۸

محمود اصفهانی = ابو الّثناء: ۹/ ۵۷۹
 محمود انسی شافعی ِدمیاطی: ۷/ ۳۶۹

محمود بغدادی حنبلی: ۶/ 4۸2
محمــود بــن ابــی القاســم عبــد الرحمــان اصفهانــی: 

24۵  /3
محمــود بــن احمــد = بــدر الدیــن = عینــی حنفــی: 1/ 
2۳۹، ۳۷۳، ۵۹۵؛ 3/ 20۶، ۳0۷، ۳۱۳، ۳۱۷، 
 ،۱4۵  ،۱۳۶  ،۱22  ،۹۸  /۶ ۵۳0؛   ،4۱۵  ،۳2۶
 ،۳0۷ ،2۹۱ ،2۸0 ،2۶۸ ،2۶۷ ،2۶۳ ،۱۵0 ،۱4۸
 ،4۹۸  ،4۹۵  ،۳۸۷  ،۳2۳  ،۳22  ،۳20  ،۳۱۶
 ،۱۷0  ،۱۳۹  ،۱۳۸  ،۱۳۶  /۷ ۵۱۱؛   ،۵0۵  ،۵04
 ،24۶  ،20۳  ،20۱  ،۱۵۸  ،۱2۸  ،۱20  /۸ 4۸۹؛ 

۱2۶  /11 24۷، ۳22، ۳۶۱، 4۶۳؛ 
محمود بن ارسالن ابو احمد: ۴/ 42۷

 /11 جزایــری:  مشــرفی  حســام الدین  بــن  محمــود 
۳۸۵  ،۳۸۳

ی نجفی: 11/ ۳۸۳
ّ
محمود بن درویش  علی حل

محمود بن سبکتکین: ۴/ ۷۹؛ ۸/ 2۸۷
محمود بن عبدالّسالم بحرانی: 11/ 4۹۳

ــن عبــداهلل حســینی = آلوســی بغــدادی =  محمــود ب
شــهاب الدین: 1/ 2۶، ۳۸، ۳۹، ۸۷، ۹۸، ۱۱2، 
 ،۵۳۵ ،۵22 ،۵۱۵ ،402 ،40۱ ،۳۷۹ ،2۶2 ،۱۱۳
۶۳۳؛ ۲/ ۶4، ۹۷؛ 3/ ۱20، ۱۶۸، 24۷، 40۱، 
 ،42۶ ،42۱ ،4۱۸ ،4۱۶ ،4۱۵ ،40۹ ،40۶ ،40۳
42۸، 4۳4، ۵۳0؛ 5/ 2۱۹؛ ۶/ 40، ۱0۹، ۳4۹، 
۳۷4، ۵04، ۵۱0، ۵۱۱، ۵۱2؛ ۷/ 2۷، ۵۵، ۱40، 
۱4۱، 4۷2، 4۸۹؛ ۸/ ۹2، ۹۵، ۱۱2، ۱۱۳، ۱۱4، 
 ،۳۸۵ ،۳۸۳ ،۳۸۱ ،2۹2 ،۱22 ،۱20 ،۱۱۶ ،۱۱۵
 ،۱2۵  ،۱24  /1۰ 4۸؛   ،4۷  ،4۶  ،4۵  /۹ 42۳؛ 

۱۹۶ ،۱2۶
محمود بن عثمان حنبلی: 5/ ۶0
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محمود بن علی طواری: 5/ 40۸
 ،2۱۳  /1 جــاراهلل:   = زَمْخَشــری  عمــر  بــن  محمــود 
۳۵۶، ۳۷۵، ۵۶۶، ۵۷2، ۶04؛۲/ ۱44، ۱۶۷، 
۱۸۸، ۱۹4، 4۵2، 4۶4؛ ۴/ ۵۶۵؛ 3/ 2۱، ۱02، 
 ،۳22 ،2۸۵ ،2۷0 ،2۶2 ،244 ،۱۷۱ ،۱۶۸ ،۱0۶
 ،2۶0  ،۱۵۵  ،۱44  ،۹۳  /۶ 4۹۱؛   ،4۸۹  ،۳۸4
۳0۵، ۳40، ۳4۹، ۳۷0، ۳۷۷، ۵02؛ ۷/ ۱4۵، 
 ،۹4  ،۹2  /۸ ۵۳۸؛   ،۵0۹  ،4۷2  ،۳4۸  ،22۶
 ،۳۷۵  ،۳۶۶  ،۳4۳  ،۳۳۶  ،۳04  ،۱22  ،۱۱4
۳۸۱، 422، 4۳۳؛ ۹/ 4۵، 4۶، 4۷، 4۸، ۷۶، 
222، 2۳۷؛ 1۰/ ۶۱، ۱۱۹، 2۶2، ۳22؛ 11/ ۳۱، 

۱2۳  ،۳۳
محمود بن عوف طائی: 1/ ۱۱۹

محمــود بــن قاضــی اســماعیل بــن حمیــد = ابو الفتح 
= ابــن  قــادوس: ۴/ ۹، 4۵۳، 4۸۱، 4۸2، 4۸۳، 

۵۸2 ،۵۵0 ،4۸4
بیــد انصــاری: ۶/ 2۶۷، ۳۸4؛ ۷/ 

َ
ل بــن  محمــود 

2۱2  /۸ 4۶0؛ 
 = الفتــح  ابــو   = حســین  بــن  محّمــد  بــن  محمــود 
 ،۵  /۴ ۵4۹؛   ،۵4۷  ،۵42  ،۵0۱  /3 کشــاجم: 
 ،۳۸ ،۳۶ ،۳۵ ،۳2 ،۳۱ ،2۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۵ ،۱۳

4۳  ،42  ،4۱  ،40  ،۳۹
محمــود بــن محّمــد بن حســین بن یحیــی صالحان: 

1/ ۳۹۸؛ ۹/ 4۶۹
محمــود بــن محّمــد بــن علــی = شــیخانی قــادری 
مدنــی: 1/ 2۵۱، 4۱2، 4۶۹، 4۸۶، ۵0۶، ۵۳0؛ 

۱04  /۶
محمود بن محّمدعلی بن محّمدباقر: ۶/ 4۵

محمود بن مسعود شعیبی حنفی مفتی: 5/ ۱۱۱

محمود عّباس عاملی: ۶/ ۵2
 محمــود قراغولــی بغــدادی حنفــی: 3/ ۱۷۳؛ ۷/ 

۱۳۶  /۸ ۳۳۸؛   ،2۷
محیــی الدیــن = محّمــد بــن علــی بــن محّمــد = ابــن 
عربی طائی اندلسی: 1/ ۳۸۶؛ 5/ ۱۱۳؛ ۶/ ۹4؛ 

۷/ 20۱، 244؛ ۸/ 2۳۷؛ ۹/ 4۳۱
محیــی الدیــن = یحیــی بــن شــرف بــن حســن = 
َنــَووی دمشــقی شــافعی: 1/ 224، 2۵۵، 444؛ 
۲/ 2۷2؛ 3/ ۳۶، ۱0۳، ۱۶۳، 4۱۵، 4۸۹، 4۹0؛ 
 ،۳4۳ ،۳۳۳ ،2۹4 ،2۹۳ ،2۳2 ،۱۸۵ ،۸2 /۶
۳4۸، ۳4۹، 42۷، 4۷۹، 4۸0، 4۸2، ۵۱4؛ ۷/ 
۱40، ۱۹۵، 244، 2۶۸، 2۶۹، ۳2۱، ۳۸۹، ۳۹۶؛ 
 ،2۵۵  ،24۷  ،244  ،2۳۶  ،2۳۱  ،۱0۹  ،۶۵  /۸
۳۳۱، ۳۳2؛ ۹/ 442، 44۳، ۵4۶؛ 1۰/ 20، ۳۷، 
۳۸، 4۷، 224، ۳0۵، ۳0۶، ۳۱4، ۳24، 4۱۱؛ 

2۳۶ ،2۳۵ /11
محیی الدیــن بــن ابــی وفــاء: 1/ ۱۵۳؛ ۲/ ۱۸0؛ 3/ 

۵۷۵ 204؛ ۴/ 
محیی الدین خیاط: ۲/ ۵۱۳؛ ۴/ 2۸0

مخالد بن ذویبة بن قیس بن عمرو: ۲/ ۳0۱
ابــی ُعَبیــد ثقفــی = کیســان: ۲/: ۲/  بــن   مختــار 
۳۷۳، ۵2۱، ۵22، ۵24، ۵2۵، ۵2۶؛ 3/ ۱20؛ 

۵۶۱  /۹ ۵۷۱؛   /۴
مختار بن فلفل: ۶/ 2۷۱

مخدوم بن عبدالباقی: 1/ 24۷، ۵2۳
مخدوم جرجانی: 3/ ۳04

مخــدوم عّبــاس بــن معین الدیــن جرجانــی شــیرازی: 
۱02 /۶

مخنــف بــن ســلیم بــن حــرث َازدی غامــدی: ۹/ 
2۳2  /1۰ ۵۶4؛ 
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ِمْخَول بن ابراهیم: 1/ ۱۱۶
مدائنــی = علــی بــن محّمــد بــن عبــداهلل بــن ابــی 
 ،۶۵ ،۶4 ۵22؛ ۹/  الحســن: ۲/  ابــو   = ســیف 
 ،۳2۸  ،2۵0  ،۱۷۹  ،۱۷۸  ،۱۷2  ،۱۵۵  ،۱۳۷

۵۷  ،۵۵  ،2۸  /11 ۵2۵؛   ،4۶۵
مدّبِر حکمی: ۴/ ۵۷۹

مدلج بن مرة: ۷/ 4۸۷
مدنــی حســینی شــیرازی = علی خــان بــن احمــد = 
ابــن معصــوم: ۲/ ۶0، ۱۱۷، ۱2۷، 2۸۳، 2۹4؛ ۴/ 
۱2۹، 2۶۷، ۳۹4؛ ۶/ 4۵، ۶۸، ۷۱؛ ۷/ ۵۱۳، 
۵۵۸، ۵۶۵؛ 11/ ۱2، 2۹4، ۳۵0، ۳۵۵، ۳۹۷، 
 ،4۶0 ،4۵۱ ،42۸ ،42۷ ،4۱۸ ،4۱0 ،40۵ ،۳۹۸
 ،۵44  ،۵4۳  ،۵0۵  ،۵04  ،۵0۱  ،4۸۳  ،4۷4

۵۵2 ،۵۵۱ ،۵4۶
مراد بن علی خان تفرشی: 11/ ۳۸۵

مــرادی حســینـ = محــمّد خلیــل بــن علــی: 1/ 2۵4، 
2۵۸ ،2۵۶

مّرة بن شراحیل همدانی: 5/ 4۸؛ ۶/ ۱۸۷
مّرة بهزی: ۹/ 42۱، 42۶

مرتضی بن علی: 11/ ۳00
مرتضی بن محمود حسینی اشتری: 1/ 4۶۵

 مرتضــی حســین خطیــب فتحپــوری هنــدی: 1/ 
2۷۹

 مرتضی خسروشاهی تبریزی: 1/ 2۷۹
 مرتضی رازی: 3/ 22۳، 4۷۹

 مرتضی عسکری: ۷/ 220؛ ۹/ ۳4۱
 مرتضی کشمیری: ۴/ ۵۷2

مرتفع  الّظهیر: ۴/ ۵2۳
مرثد بن زید َغْطفانی: 3/ 2۵0

مرثد: ۲/ ۱۵۹
مرحــب: ۲/ ۳۸۹؛ ۴/ ۹۷، ۱04، 2۱2، 224، ۳4۱، 
 ،2۱  /۷ ۵۶۶؛   ،۵۵۶  ،۵۳۱  /۶ ۳۷۷؛   ،۳44

۳۱۷  /11 2۸۷؛   ،2۸۵
مرزبانی = محّمد بن خلف: ۲/ ۵۱۶

ابــو   = موســی  بــن  عمــران  بــن  محّمــد   = مرزبانــی 
 ،2۸۳  ،۱0۹  ،۷۳  ،۷0  /۲ 4۵۷؛   /1 ُعَبیــداهلل: 
 ،۳۵۵ ،۳۵4 ،۳۵۳ ،۳4۹ ،۳۳۹ ،۳۳۸ ،۳۳0
 ،۳۷۱ ،۳۶۹ ،۳۶۷ ،۳۶2 ،۳۶۱ ،۳۵۷ ،۳۵۶
 ،۳۸0 ،۳۷۹ ،۳۷۸ ،۳۷۷ ،۳۷۶ ،۳۷۳ ،۳۷2
 ،4۹4 ،4۱۷ ،4۱4 ،4۱۳ ،4۱0 ،40۶ ،40۵ ،402
4۹۵، ۵۱۷، ۵۵۵، ۵۶۳؛3/ ۱4، ۵4، ۵۶، ۵۸، 
 ،۵۳4 ،۵۳2 ،۵۳۱ ،۵2۳ ،۵0۹ ،۵0۳ ،۳۵0 ،۸۷
۵۳۸، ۵۶۷؛ ۴/ 22۹، 2۷0، ۳۸۸، ۵۶۸؛ ۷/ 

40۶؛۹/ ۱0۳، 2۳۹، 24۷؛ 11/ ۹۶
مرطلیوس: ۶/ 2۱۹

مرعشی نجفی = سّید شهاب الدین: 1/ 4۷0
مرغوش: ۶/ 2۵۵؛ ۸/ ۳۵2، ۳۵۶

ــة بــن ابــی وّقــاص: 1/ ۱2۳،  ِمرقــال = هاشــم بــن ُعتَب
2۸۸، ۳2۸، ۳2۹، ۳۳۱؛ ۲/ ۱۳2، 2۶۱، ۵۵4، 
۵۵۵؛ 3/ 40، ۱۵۵، ۳4۷؛ ۷/ 2۶۱؛ ۸/ 4۱۶؛ 
 ،4۹ ۶، ۱۹۹، 200، ۳۳۷، ۵۵۶، ۵۶4؛ 1۰/   /۹

۵۷0 ،4۶0 ،44۶ ،2۵۱ ،۹۳ ،۹2
مروان بن ابی امیه: ۹/ 4۸2

مــروان بــن ابــی حفصــه: ۲/ ۳۶2، ۳۶۳؛ ۴/ ۱۵2، 
2۵۷

مروان بن جناح: 11/ ۱4۳
 /۶ ۳۳۸؛   ،224  /5 ۱۹۳؛   /۲ حکــم:  بــن  مــروان 
 /۸ 2۷۹؛   ،2۷۸  ،20۷  /۷ 2۳۵؛   ،۱۹۵  ،۱۶۸
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 ،40۵ ،40۱ ،400 ،۳۹۹ ،۳۹۸ ،۳۶۷ ،2۵۳ ،20۶
 ،۱۱۷  ،۵۶  ،۳۷  /۹ 4۶۸؛   ،4۶4  ،4۵0  ،42۸
 ،۱۷۳ ،۱۷0 ،۱۶4 ،۱۶۳ ،۱۶2 ،۱۶۱ ،۱۵۵ ،۱۳۱
 ،۳۱۵ ،۳۱۳ ،۳۱۱ ،۳۱0 ،2۹۶ ،2۷۷ ،2۷۵ ،22۵
۵۹۸؛   ،4۵۸  ،40۹  ،۳۶2  ،۳۵۹  ،۳2۶  ،۳۱۶
 ،4۸۷ ،۳۶4 ،۳۶۱ ،۳4۶ ،2۹۶ ،2۹۵ ،۹2 /1۰

۶۳ ،۳۳  /11 ۵44، ۵۷۷؛ 
مروان بن سالم دمشقی: 5/ 40۸

مروان بن شجاع حّرانی اموی: 5/ 40۸
مروان بن عثمان بن ابی سعید ذرقی: 5/ 40۸

مروان بن محّمد بن مروان بن حکم: ۲/ 40۹
مروان بن محّمد جعدی: ۲/ ۵۶4

مروان بن محّمد: ۸/ ۱2۱
مروان بن معاویة فزاری: 11/ ۱40

مریــم؟اهع؟: ۲/ ۳۶، ۱0۸، ۳0۱، ۳4۹، ۳۶0، ۳۸۸، 
40۷؛ 3/ 2۶۷؛ ۴/ 20۸؛ ۶/ ۵۱، ۵2۱؛ ۸/ ۳۱2، 

۳44، 4۸۳؛ 11/ 2۹0
ُمزاِحم بن ابی ُمزاِحم مّکی: 1/ ۳۵۸

مزنــی = اســماعیل بــن یحیــی بــن اســماعیل: ۶/ 
۳۵۱  ،2۸4  ،2۸۳  ،2۵۵  /۸ 24۵؛   ،2۳۸  ،۱۸۱

ِمــّزی دمشــقی = یوســف بــن عبــد الرحمــان = ابــو 
الحّجــاج: 1/ ۵۱، 22۸، ۳۳۵، 4۹۸؛ 5/ ۷2، 
22۱؛ ۶/ ۹۶، ۱۱۱، 4۳۱، ۵۱۹؛ ۶/ ۹۶، ۱۱۱، 4۳۱، 

۵۱۹؛ 11/ ۳0
مسافر بن ابی عمرو: 1۰/ 2۶0، 2۶2

مسافر بن عفیف: ۹/ ۱۶۷
مستر استانلی لین پل: 3/ ۱۸
مستر پوسرت اسمیت: 3/ ۱۹

مستر جان وانت پورت: 3/ ۱۸

مستر دکالون سل: 3/ ۱۹
مستر هربرت وایل: 3/ ۱۹

المستعصم ابو احمد عبداهلل: 5/ 2۶، ۶۵0
الُمسَتعلی بن المستنصر: 1/ 44۸

المستعین باهلل: 3/ ۵۶، 4۱۳
المستکفی باهلل: ۴/ ۱4۹
المستنجد: 5/ 2۳، ۱2۵

المســتنصر بــاهلل: 1/ 44۸؛ ۴/ 442، 4۵۱؛ 5/ 24، 
۱2۷ ،2۵

مستوعز بن ربیعة بن کعب: ۷/ 40۵
مســّدد بــن مســرهد: ۶/ 2۵0، ۳۱2؛ ۷/ 44۵؛ ۹/ 

۱۸۷  /1۰ ۵۷0؛ 
مسّرة بن عبداهلل خادم: 5/ 4۶۶، 4۷۳؛ 11/ ۱۵۵

مســروق بــن اجــدع همدانــی: 1/ ۳۸۸؛ ۶/ ۱۳۷، 
۱۶4، ۱۶۵، ۱۸۵، 2۷۳، 4۶۳، 4۶4؛ ۸/ ۱0۳، 

22۹ ،۱۸۵ ۱۹2؛ ۹/ 
مسطح بن اثاثه: ۷/ ۱۱0، ۳۸2

کوفــی: 1/  کــدام بــن َظهیــر هاللــی ُرواســی  ِمْســَعر بــن 
۱4۵، ۱4۹، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷؛ ۶/ 4۵0، 4۵۱؛ ۷/ 

42۱، 422؛ ۹/ ۵۳2
مسعود بن احمد دهستانی: ۴/ ۵۶۸

مسعود بن اوس بن اصرم انصاری: ۹/ ۵۵۹
مسعود بن بابویه: ۴/ ۱۵4

مسعود بن صالح الدین: 5/ ۱۱2
مسعود بن عبداهلل مغربی: 5/ ۱۳۹

مسعود بن علی بیهقی: ۲/ ۵۱۵
مســعود بــن عمــر بــن عبــداهلل َهــَروی = ســعدالدین 
 ،۵۳۱ ،۵2۶ ،۵2۳ ،2۳4 ،۳۸ تفتازانــی: 1/   =
۵۳2، ۵۷۱، ۵۸۳، ۶0۹؛ 3/ 242، 24۶، ۵۳0؛ 
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۴/ 2۷۵؛ 5/ ۱2۸؛ ۷/ ۶، ۱۹۶، 2۶۳؛ ۹/ ۵۷۹، 
۵۸0، ۵۸۱، ۵۸2؛ 11/ ۵۵۳

مســعود بــن ناصــر بــن عبــداهلل بــن احمــد = ِســْجزی/ 
ِسِجســتانی: 1/ ۵0، ۵۵، ۹۶، 20۹، 2۷۵، ۳۷2، 

۳۹۵
مسعود بن هنیده: ۷/ ۳۸4

مسعود بن یزید خزرجی: ۷/ ۳۸۱
مسعود ثقفی: ۶/ ۱۵۹

مسعود شروانی: 3/ 24۷؛ ۷/ ۱۹۹
مسعود طرازی: 11/ 24۶

ابــو الحســن: 1/  بــن حســین =  مســعودی = علــی 
 ،2۸۹  ،۱02  ،۹۸  ،۹۷  ،۹0  ،۸4  ،۶2  /3 ۳۶2؛ 
۳0۳، ۵۶2، ۵۶4؛ ۴/ ۳۱، 4۱، 4۶۱؛ ۶/ 4۱؛ ۷/ 
24۳؛ ۹/ ۱۶۵، ۱۶۹، ۱۹۱، 2۹4، ۳۷۳؛ 11/ 2۶، 

۱۱0 ،۶2 ،2۹
مسلم بن ابراهیم: 1/ ۸۷
مسلم بن حّیان: ۲/ 4۷۱

مسلم بن خالد: ۲/ ۳۹؛ ۷/ 4۹۸؛ ۸/ 2۶۹
مسلم بن زیمر حضرمی: 11/ ۱0۶

مسلم بن سالم َنْهدی = ابو َفروة کوفی: 1/ ۱۵۱، ۳۱۱
مسلم بن سخت: ۴/ ۵۸0

ابــو   = عّطــار  کوفــی  َهْمدانــی  ُصَبیــح  بــن  مســلم 
4۳۸  ،۱40  ،۸4  /1 ُضحــی: 

مسلم بن عبداهلل نخعی: 11/ ۱۷2
مسلم بن عقبه: 1۰/ ۵۶؛ 11/ ۶۷، ۶۸

مسلم بن عقیل: ۴/ ۵۷۱؛ ۶/ ۳۱
مسلم بن علی بن ُاخت: ۴/ ۵۶۸، ۵۷۱

مسلم بن کریب قابضی همدانی: ۹/ 2۶4، ۳۱2
د: ۲/ ۵۶۱، ۵۶2،

َ
مسلم بن ولید = ابو َمخل

مسلم بن ولید = صریع الغوانی: ۲/ ۵۱0، ۵۶2
مسلم بن ولید انصاری: 3/ ۳۶2

مسلم بن ولید: ۴/ 2۹4
مسلم خراسانی = ابو سهل: ۷/ ۱2۶

مسلم قری: ۶/ ۳0۸، ۳0۹
مسلم قشیری: ۷/ ۳۳4

مسلم کوفی = ابو صادق: ۲/ 42۵
مسلم مخزومی = ابو خالد: ۶/ 4۸۱

مسلم ُمالئی: 1/ ۵۶، ۶۶، ۹0، ۱40
َمة بن عبدالقاری: ۹/ ۸4

َ
مَسل

َمة بــن قاســم: 1/ ۱۶۹، ۱۷2، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۷۹، 
َ
مَســل

۱۸0، ۱۸2، ۱۸۳، ۱۸4، ۱۸۸؛ 5/ ۶۹؛ ۸/ 24۹؛ 
۵۷4 ،4۹۸ ،4۷۹ /۹

ــد انصــاری: ۲/ ۱۳۳، ۱۳4؛ 11/ 
ّ
َمة بــن مخل

َ
مَســل

۱۳۷
کر: ۲/ ۳۱۶، ۳۱۸ َمة بن هشام = ابو شا

َ
مَسل

ِمسمار بن عمر بن عویس بغدادی: 1/ ۳۵2
مســور بــن مخرمــۀ زهــری: ۶/ ۱۹۶، 4۵۵؛ ۸/ ۱4۹؛ 
۳۳0؛   ،۳2۸  ،۳2۷  ،۳00  ،22۹  ،۱۵0  ،۱4۶  /۹

۵4 ،۵۱ /1۰
مسوری یمنی: 3/ ۵۶4

مسیب بن شریک: ۹/ ۱0۹
مسیب بن نجبة فزاری: ۹/ ۸4

 ،424  /5 حمصــی:  ســلمی  واضــح  بــن  مســیب 
۵4۳  /۹ ۵0۳؛ 

مســیحا َفَســوی شــیرازی = محّمدمســیح: ۶/ 4۸؛ 
۵۷2 ،۵40 ،۵۳۵ ،4۸۳ ،2۹4 ،۱۳ /11

اب: 3/ 2۵۷، 4۱۵، 4۳۵؛ ۷/ 2۱۸؛ 
ّ

کــذ مســیلمة 
۹2 /۹
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مسیو اسنایس: 3/ 2۷
مسیو دوزی: 3/ ۱۹

مسیو گروسه: 3/ ۱۸
مشرح بن عاهان/هاعان: 5/ 4۸۱؛ ۷/ ۱۵4

ســید  بــن  علی خــان  ســید   = حویــزی  مشعشــعی 
ــف: 11/ ۱۱، 2۹۳، ۳4۷، ۳۵0، ۳۹۸، 40۹، 

َ
َخل

4۶0  ،4۵۶  ،4۵۳  ،4۵۱  ،44۹
مشیب بن سلیمان: ۴/ ۵۷۸، ۵۷۹

 ،2۸۷ نحــوی: ۴/  بــن شــبیب صلحــی  مصــّدق 
۱۱۸  /۷ 2۸۸؛ 

 مصطفی ابن حسین کاشانی نجفی: ۶/ ۵2
مصطفی بن اسماعیل امام دمشقی: ۷/ ۳۳۸

مصطفــی بــن عبــداهلل چلبــی = حاجــی خلیفــه: 1/ 
2۱۶، 22۳، 224، 22۶، 240، 24۸، 2۵۷؛ ۴/ 

۵۷۶ ،۵۷۵ ،۵۷۳ ،۵۷۱
مصطفی جواد بغدادی: ۴/ ۵۳۶؛ ۶/ ۷۷، ۷۸

مصطفــی ِدمیاطــی بــک: ۷/ ۱0۳، ۱2۱، ۱22، ۱42، 
۳۹۸ ،۳۹۷ ،۳۶۹

مصطفی لطف اهلل روزنامجی: ۷/ ۵۶
مصطلقی: 1۰/ ۱4۹

ُمصَعب بن ثابت بن عبداهلل بن زبیر: 5/ 4۹
ــر: 1/ ۱۷۵؛ 5/ 2۸۹؛ ۹/ 4۹۶؛ 1۰/  ــن زبی ُمصَعــب ب

۱۷2
ُمصَعــب بــن ســعد بــن ابــی وّقــاص ُزْهــری مدنــی: 1/ 

۱40
ُمصَعب بن سعد: 1/ ۹۱؛ 3/ ۳۱4؛ ۶/ 20۱

ُمصَعــب بــن ســعید مّصیصــی: 5/ 4۹۷؛ ۷/ ۱۵۳؛ 
4۹۶ ،4۹۵ ،4۶0 ،۱0۳ /۹

زبیــر: ۲/ ۱۱۳؛5/ 22۵؛ ۶/  بــن عبــداهلل  ُمصَعــب 
4۸۱

ُمصَعــب بــن ُعَمیــر بــن هاشــم بــن عبدمنــاف: 5/ 
۳۸۳  ،۳۷۸  /۷ 242؛ 

مصقلة بن هبیرة شیبانی: 1۰/ ۳4۳
مضر بن نزار بن معد: ۲/ 2۹0، ۳0۱؛ ۷/ 4۷، ۳۹2

َمَطــر بــن َطهمــان وّراق = ابــو رجــاء خراســانی: 1/ ۵۱، 
۱4۱، ۳۹۵، ۳۹۷، 4۶۵، ۶۵۱، ۶۵4؛ ۸/ ۱۹۷

مطرح بن یزید کوفی: ۷/ 40۸
مطــّرزی خوارزمــی = ناصــر بــن ابــی المــکارم = ابــو 
المظّفــر: 1/ 2۸۳، ۳۹۸؛ ۴/ ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۱، 

۵۷۳  ،۵۷2
مطرف بصری: ۹/ ۵4۸

مطرف بن َطریف: ۸/ 4۹0
مطرف بن عبداهلل حافظ بصری: 11/ ۱۸۹

مطرف بن عبداهلل: 3/ ۳2۷؛ ۷/ ۹۶؛ 1۰/ ۳۱۱
مطرف بن عیسی غّسانی ألبیری: 5/ ۱0۸

 مطرف: ۶/ 2۹۳، 2۹۵، 2۹۶؛ ۸/ ۱۱۳؛ ۹/ ۱۱۳
مطری: 11/ 2۷۵

ُمطِعــم بــن عــدی بــن نوفــل بــن عبدمنــاف: ۷/ ۵0۳، 
،۵۱۶

لــب بــن زیــاد بــن ابــی ُزَهیــر کوفــی: 1/ ۱۳۵، ۱۵4،  ُمّطَ
۳۵۱، ۳۵۳؛ 3/ 2۱۳

لب بن شعیب َازدی: ۹/ 4۱4 ُمّطَ
لــب بــن عبــداهلل بــن َحْنَطــب: 1/ ۱0۷؛ 3/ ۳۱۸،  ُمّطَ

۳22؛ 5/ 22۳؛ ۷/ 42۳؛ ۸/ ۳04
لب بن عبداهلل قرشی مخزومی مدنی: 1/ ۱4۱ ُمّطَ

لب بن عبداهلل: ۲/ ۵۵۸؛ ۸/ 2۱2 ُمّطَ
لب بن عبدمناف: ۷/ ۵۶۱ ُمّطَ

مطّهر بن سلیمان = ابوبکر معّدل: 5/ 40۸
مطیع بن اسود َعَدوی: ۶/ 2۵۱
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المطیع هلل: 3/ ۵۵۹، ۵۶۶؛ ۴/ ۱4۹، ۱۵0
بــن احمــد: 1/ 44۳؛ ۴/ 4۶0؛ 5/  مطین/مطیــار 

240  /11 ۹۷؛   /۸ ۳۳۸؛ 
مظّفــر بــن اردشــیر عبــادی = ابــو منصــور: 3/ 20۳، 

۱۱۱  /5 2۱0؛   ،20۵
مظّفرالدین علی: 11/ ۳۳۶، ۳۸۱، ۳۹0

معــاذ بــن جبــل خزرجــی: ۲/ ۱۵۹؛ 3/ ۳۳4؛ ۴/ 
۶۵؛ 5/ 4۸0، ۵۶2، ۵۶4؛ ۶/ ۱۹2، 2۸۱، ۳۶4، 
 /۸ ۱۳۷، ۱۳۹، ۱4۱، ۳۸۱؛   /۷ ۳۸۷، 4۸۳؛ 
۱0۷، ۳۷0؛ ۹/ ۵۷۷، ۵۹0؛ 1۰/ 24، ۳۵، ۳۸، 

4۵۳ ،۳0۵ ،۱4۷ ،۱4۶
معــاذ بــن حــارث بــن عفــراء انصــاری: ۷/ ۳۷۷، 

۳۱0  ،۳0۹  /۸ ۳۸۶؛   ،۳۸۱  ،۳۸0
معاذ بن سعید ِحمَیری: ۲/ ۳۸۹

معاذ هّراء = ابو محّمد: ۲/ ۳0۱
معاذة عدویه: ۲/ 4۷۶؛ 3/ ۱۹0، ۳۳۹؛ ۶/ 422

معافی بن عمران: ۹/ ۵۷۳
معانی تبریزی: 11/ ۳۳۸

معاویــة بــن ابــی ســفیان: 3/ ۱۹۱، ۱۹4، 4۹2؛ ۴/ 
 ،4۶۸ ،۳۶۶ ،۳44 ،200 ،۱4۳ ،۱۳۷ ،۹2 ،۵۳
 ،4۵۸ ،4۵2 ،42۵ ،۱0۶ ،۵۳ ۵2۸، ۵۷۱؛ 5/ 
 ،۱۸0  ،۱۱۶  ،۱۱۵  ،۱0۳  /۶ 4۷2؛   ،4۷۱  ،4۶۷
 ،۳۶۹ ،۳2۳ ،۳2۱ ،۳۱4 ،2۹۶ ،2۳۱ ،20۸ ،20۶
40۵، ۵00؛ ۷/ ۳۹، ۹۸، ۱۵۹، ۱۵۵، ۱۸۶، ۱۸۷، 
 ،2۸۳ ،2۷۹ ،2۶0 ،2۵۳ ،2۳4 ،20۹ ،20۸ ،20۷
۳۹۹، 402، 40۳، 40۵، 4۸۸؛ ۸/ 2۱۳، 4۳0؛ 
 ،2۶2 ،240 ،۱۹۳ ،۱2۱ ،۹۳ ،۷۳ ،۶۶ ،44 ،۷ /۹
2۹۸، ۳00، ۳2۶، 4۱۳، ۵2۹؛ 11/ ۱۵، ۱۹، 22 - 
 ،۵۹ - ۵۵ ،۵0 ،4۸ ،44 ،42 ،40 ،۳۸ ،۳۷ ،۳۵

 ،۸2 ،۸۱ ،۷۹ ،۷۵ ،۷2 ،۷۱ ،۶۹ - ۶۷ ،۶۳ ،۶2
 ،۱۱۸ ،۱۱۶ - ۱۱4 ،۱۱2 ،۱0۵ ،۱0۳ ،۹4 ،۹2 ،۸۷
 ،۱۵4 ،۱4۹ ،۱4۱ ،۱۳۹ ،۱۳۷ ،۱۳۵ ،۱2۵ ،۱2۱

۵۵0 ،2۸۱ ،2۸0 ،۱۹2 ،۱۹۱ ،۱۸۱ ،۱۷۸ ،۱۶4
معاویة بن ثور بکائی: ۷/ 40۵

معاویــة بــن حدیــج ســکونی: ۲/ 4۸۹؛ ۹/ ۳02؛ 11/ 
۱۱۸ ،۱۱۶ ،۱۱۵ ،۱۱4

معاویة بن حلبی: 5/ 40۸
معاویة بن حّماد کرمانی: ۹/ ۵۸۷

معاویة بن حیده: ۹/ 44۷
معاویة بن رافع: 1۰/ 2۱4، 2۱۵

معاویة بن صالح: ۸/ ۶4
معاویة بن صعصعه: ۲/ ۹۱

معاویة بن قّره: ۸/ ۱۶0
معاویة بن مروان بن حکم: ۸/ ۳۹2

معاویة بن مغیرة بن ابی العاص: ۹/ ۵0۷
معاویة بن میسر بن شریج: 3/ ۳۱4

معاویة بن هشام: ۲/ ۳۱۶، ۳۱۹
معاویة بن یزید بن معاویه: 1۰/ 2۶۸

معاویة بن یسار: ۲/ ۳۸۸
ف: ۶/ ۳2۷

َ
معبد بن امّیة بن َخل

معبد بن امّیة ُجَمحی: 3/ 4۹2
معّتب بن قشیر: 3/ 2۵2

معتّز عّباسی: 3/ ۵۶
معتصم عّباسی: 3/ ۸4

معتضد عّباسی: 3/ ۵۶، ۷۱، ۹2؛ ۴/ ۱4۹
معتمد عّباسی: 3/ ۵۶، ۹۱، ۱۱0؛ ۴/ ۱4۹؛ 5/ ۱0۷

معــّد بــن منصــور بــن القائــم بــن المهــدی ُعَبیــداهلل: 
۱۷4  /۴
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معدان بن ابی طلحة یعمری: ۶/ ۱۸4
معرور: ۶/ 2۱۳

معروف بن ابی معروف بلخی: 5/ 4۵۵
بــوذ کرخــی: 1/ ۷0، ۱4۱، 2۸4، 2۸۶؛  معــروف بــن َخّرَ

3/ ۱4۶؛ 5/ 2۹۱، 2۹2، ۳0۱؛ 11/ ۱۹۸
معّزالّدولــه = علــی بــن ُبَویــه = ابــو الحســن: 1/ 4۷۹، 

4۸0؛ ۴/ ۱4۹، ۱۵۶، 2۶۳، 440
معّزالدین محّمد: 11/ ۳۸4

معقل بن سنان اشجعی: 1۰/ ۵۷
معقــل بــن قیــس ریاحــی تمیمــی یربوعــی: ۸/ ۱۹4؛ 

۵۶4 ،۸4 /۹
معقل بن ُمنذر خزرجی: ۷/ ۳۸۱

معقل بن یسار: 1/ ۵0۵، ۶4۷؛ ۸/ 2۶۸
ی بن اسد: 5/ 4۳2

ّ
معل

ی بن ُصَبیح موصلی: 5/ 40۸، 42۵
ّ
معل

ی بن عبد الرحمان واسطی: 5/ 444
ّ
معل

ی بن مهدی: 3/ ۳2۷
ّ
معل

کوفــی عابــد: 5/  ــی بــن هــالل بــن ُســَوید طّحــان 
ّ
معل

4۱۳، 42۵؛ ۷/ 42۶
  َمعَمر بن ثابت: ۷/ ۱۳۸

َمعَمر بن خالد: ۲/ ۱۵0
َمعَمر بن راشد َازدی بصری: 1/ ۱4۹
َمعَمر بن سلیمان بصری: ۸/ 4۹2

َمعَمر بن عبداهلل بن نافع قرشی عدوی: ۹/ 4۳۹
 َمعَمر بن عبداهلل بن نضله: ۷/ 44۷

ُمَثّنــی بصــری: 1/ ۵۸، ۵۶۹؛ ۲/ ۱۹4،  بــن  َمعَمــر 
۳۷0؛ 3/ ۳۵4، ۵0۵، ۵2۳؛ ۶/ ۱۳۵، 4۷۱؛ ۸/ 
۱۷۶، ۱۹۷، ۳2۵، 4۵2؛ ۹/ 4۳۹، 440، 44۶، 

۵02، ۵۶۱، ۵۷۳؛ 1۰/ 2۱۶

معن بن زائده: ۲/ ۵۶۵؛ ۴/ ۱۱4
معن بن  عدی بن جد: ۷/ ۳۸0

معــن بــن عیســی بــن یحیــی اشــجعی مدنــی = ابــو 
۱۷۳ یحیــی: 1/ 

بــن اخنــس ســلمی: ۹/ ۱۱۹؛ 1۰/  یزیــد  بــن  معــن 
4۸0  ،24۳

معوذ بن عفراء: ۸/ ۳0۹، ۳۱0، ۳۱2، ۳۱۳
معیدی: ۹/ ۸۵

ُمَعیقیب بن ابی فاطمه َدوســی َازدی: 1/ ۳۳۵؛ ۸/ 
42۷

معین الدین ِچشتی اجمیری: ۶/ 4۷
 معین الدین محّمد اشرف شیرازی: 11/ ۳۷۷

مغازی محّمد بن اسحاق: 5/ 42۳
ی: ۷/ ۵، 42، 4۵، 4۶، ۵0

ّ
مغامس بن داغر حل

مغیــرة بــن اخنــس بــن شــریق ثقفــی: ۸/ ۵0۸؛ ۹/ 
 ،۳۶4  ،۳۶۳  ،۳۶2  ،۳۱۷  ،۳۱۵  ،۳۱2  ،24۸

40  ،۳۹  /1۰ ۳۶۵؛ 
مغیرة بن سعید: ۲/ ۳2۵
 مغیرة بن ُسَوید: ۶/ 2۱۳

مغیــرة بــن شــعبه: ۲/ ۱22، ۱۹۳، 20۸، 2۶0؛ ۶/ ۷، 
 ،20۵ ،204 ،20۳ ،202 ،20۱ ،200 ،۱۹۹ ،۱۹۷ ،۱۹۶
20۶، 20۷، 20۸، 20۹، 4۵۸، 4۶4، 4۸۳؛ ۷/ 
 ،2۶۷ ،202 ،۱۷0 ،۱۶۸ ،۱۳۵ ،۱۳۱ ،۱۳0 ،۱22
2۸۸، ۳2۳، 42۳؛ ۸/ ۱4۱، ۱۷۶، ۳۶۷، ۳۹۵؛ 
 ،۱۹۳  ،۱۷۷  ،۱۷۶  ،۱۷4  ،۱۷۳  ،۱4۱  ،۸0  /۹
 ،2۶۸  ،2۵۵  ،24۸  ،244  ،۱۹۷  ،۱۹۵  ،۱۹4
۳۱۳، ۳۶۵، ۳۶۹؛ 1۰/ ۳۶، ۱۹۱، 2۵۳، ۳4۹، 
۳۵0، 40۵، 40۶، 44۵، 4۸۸، ۵۷۷؛ 11/ 2۸، 

۱00 ،۹۹ ،۷2 ،۶۹ ،۵2 ،۳0



غدیر در کتاب و سّنت و ادب )ج 12( ۴۹۸

مغیرة بن عبد الرحمان حزامی: ۷/ 42۳
مغیرة بن عبداهلل: 1۰/ ۵۷

بی: 1/ ۸۷
ّ
ُمغیرة بن محّمد = ابو حاِتم ُمهل

ُمغیرة بن ِمقَسم َضّبی کوفی اعمی: 1/ ۱4۶
مغیرة بن نوفل بن حرث هاشمی: ۹/ ۵۶4

مغیرة بن ولید مخزومی: ۹/ 4۳4
مغیرة ضّبی: ۹/ ۷۳

مغیرة مخزومی: ۷/ 42۳
مفّضل بن عمر: 1/ 4۷۶

مفّضل بن محّمد جعفری: 1/ ۳۹۶
مفیدالدین محّمد بن جهیم/َجهماسدی: ۶/ 20

مقاتل بن حّیان: 3/ 2۵0
مقاتــل بــن ســلیمان: 1/ ۳۷۵، 4۳4؛ ۲/ ۱۹0؛ 5/ 
40۹؛ ۶/ 2۸۷؛ ۷/ ۳۱۶، ۳4۸، 4۸0، ۵۷2؛ ۹/ 

4۵؛ 1۰/ ۱۳۸
المقتــدر بــاهلل: ۴/ ۱4۶، ۱4۹، ۱۵۵، 2۸۸؛ ۷/ ۱۱۸، 

۱20
المقتفی بن المقتدر باهلل: 5/ ۱۱۸

کنــدی ُزْهــری: 1/ ۱22،  مقــداد بــن عمــرو بــن ثعلبــۀ 
2۸۸، 2۹۱، ۳44، ۶2۹؛ ۲/ ۶۷، ۱۵۹، 4۱۱؛ 3/ 
۱۷۵، ۳4۵؛۴/ 2۳۸؛ 5/ ۱0۵؛ ۶/ ۱۸؛ ۷/ ۱0۷، 
۵۱۸؛   ،4۸۶  ،4۸۵  ،2۱0  /۸ ۳۷0؛   ،202  ،۱۳۱
۹/ ۶، ۳۵، ۳۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۱، 2۶0؛ 1۰/ 2۶، 

2۷۹ ،۱۸۸ ،۱۸۵ ،۱۳4 ،۱2۱ ،۳۶ ،۳4
ِمقدام بن شریح: ۶/ 2۷۱

مقــدام بــن معــدی  کــرب: ۷/ ۱۵۶، ۱۹4، ۳20؛ 1۰/ 
۳2۹

 = عبدالواحــد  بــن  محّمــد   = حنبلــی  َمْقِدســی 
ضیاءالدیــن: 1/ ۶۸، ۷۳، ۸2، ۸4، ۱۱۶، 22۱، 

24۹، ۳۱4، ۵۱۱، ۵۱2، ۵4۸، ۵۵۵؛ ۲/ 4۹۳؛ 
3/ ۱0۹، ۳0۷؛ ۶/ ۳۷2، ۵0۳، ۵۱۵؛ ۷/ ۱2۷، 

۱۳2  /1۰ 22، 4۵؛   /۹ ۳۱؛  2۳0، 422؛۸/ 
َمْقریــزی = احمــد بــن علــی بــن عبدالقــادر = تقــی 
الدیــن: 1/ 2۳۷، 4۶۷؛ ۲/ 2۵، ۹۱، ۱2۱، ۱۵۷؛ 
 ،4۵۱  /۴ ۳۸۱؛   ،۳۶۷  ،۳۶2  ،۳00  ،۱۸۱  /3
4۸2، 4۸4، ۵۱۱، ۵22، ۵۸4؛ ۶/ 24۱، 4۹۵، 
 ،2۹2  ،2۹۱  ،2۹0  ،2۸۶  ،۱42  /۷ ۱۸؛   ،۵0۳
 /۸ ۵۳۳؛   ،۳۹۶  ،۳۹۱  ،۳۸۷  ،۳۱۳  ،2۹۳

۳۸  ،۳۷  /1۰ ۵۱۱؛   ،۵۱0  /۹ 42۳؛   ،۳۸۵
مقصود بن زین العابدین استرآبادی: 11/ ۳۸۵

المکتفی باهلل: ۴/ ۱4۹، ۱۵۵؛ 5/ ۱۱۸
مکحــول بــن شــهراب بن شــاذل شــامی دمشــقی: ۶/ 
۱۱۳، 24۶، ۳42؛   /۸ ۱۳2، ۱۹۳، 420، 4۳۹؛ 

1۰/ ۱۳۹؛ 11/ ۱۵۹
مکرم بن حکیم خثعمی: 1۰/ ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷

مکسلمینا: ۶/ 2۱۹
مکفوف: ۹/ 2۵4

 جامی: 5/ ۱۸2
ّ

مال
 عبداهلل یزدی: 11/ ۳۷۳

ّ
مال

 علــی قــاری هــروی حنفــی = علــی بــن ســلطان 
ّ

مــال
محّمــد = نــور الدیــن: 1/ ۳۶، 24۸، ۵0۳؛ 3/ 
2۱0، 2۹0؛ 5/ ۶4، ۱۸۶، ۱۸۹، 2۱2، 2۶4، 2۶۷، 
42۸، 4۳۷، 4۶4، 4۸۸، 4۸۹؛ ۶/ 4۱، ۱0۳؛ 

۷/ ۱2۷؛ 11/ 20۶، 20۸، 2۳۷
 محّمدباقر = محّقق سبزواری: 11/ ۳2۹

ّ
مال

 مظّفرالدین علی: 11/ ۳۷۳
ّ

مال
ملحم ابراهیم اسود: 1/ 4۶؛ ۲/ ۵0۵، ۵۱۳

ملک ابن ِحمیر: 3/ ۵۶۳
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ملــک العلمــاء حنفــی: ۸/ 2۱۸، 220، 24۷، 2۵۷، 
 ،۳۳۹  ،۳۳۶  ،۳۳۵  ،۳۳0  ،2۹۱  ،2۷۱  ،2۶0

۳4۳
ملک الّناصر محّمد بن قالوون: ۶/ ۶۷

ملــک الّناصــر ناصر الدیــن = داوود بــن عیســی: 5/ 
2۵

ملک حسین: 1/ 2۵
ملک سعید ابن  ملک طاهر ابو المعالی: 5/ ۱2۸

ملک سعید برکه: 5/ ۱۱۳
یــک بــن صالــح ِارِمنــی  ملــک صالــح = طالئــع بــن رّز
 ،4۹۶  ،4۹۵  ،4۸۹  ،4۸2  /۴ الغــارات:  ابــو   =
 ،۵4۶ ،۵24 ،۵22 ،۵2۱ ،۵0۱ ،۵00 ،4۹۸ ،4۹۷

۵۸۹ ،۵۸0،۵۸2 ،۵۵۳ ،۵۵0 ،۵4۷
ملک صالح نجم الدین اّیوب: 5/ ۱2۸

ملــک عــادل = رّزیک بن طالئــع: ۴/ ۹، 4۷2، 4۸۹، 
 ،۵22 ،۵0۵ ،۵0۱ ،4۹۸ ،4۹۷ ،4۹۶ ،4۹۵ ،4۹۱

۵۸۳ ،۵۸2 ،۵۸0 ،۵4۷ ،۵24 ،۵2۳
ملک علی: 1/ 2۵

ملک غازی: 1/ 2۵
ملک فیصل اّول: 1/ 2۵

ملک کامل: 5/ 2۹4
ملک ناصر داوود بن معّظم: 5/ ۱۱۳

ملک حسین بن ملک علی تبریزی: 11/ ۳۸4
یل بن َضْمره: 1/ ۱04

َ
ُمل

ممّهد الّدوله: ۴/ ۶۱
مّنان بن ابی ثواب: 1۰/ ۱۳2

ُمنــاوی شــافعی = عبدالــّرؤوف بــن تاج العارفیــن بــن 
علــی: 1/ ۳۷، 24۹، 2۷۳، 4۱۱، 4۶۹، ۵04؛ ۲/ 
4۶۹؛ 3/ ۳۸، ۱۸۷، 20۱، 2۶2، 4۳۷؛ 5/ ۷0، 

۱04، ۱44، ۱۵۱، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۷۶؛ ۶/ ۱0۳، ۱۱۵، 
 ،2۳۷ ،2۳0  /۷ ۱4۸، 420، 4۶۱، ۵04، ۵۱4؛ 
24۶، ۳۳۹؛ ۸/ ۸2، ۳۹0؛ ۹/ 4۳۱، 4۵۵؛ 1۰/ 
 ،2۸0  ،2۷۸  ،2۳۶  /11 422؛   ،2۱۸  ،۶۵  ،4۵

2۸۳
بــن  حســن  بــن  ُعَبیــداهلل  علــی   = منتجب الدیــن 
۳۸۸  ،2۸2  ،2۷4  ،2۷۳  /۴ 2۷۵؛   /1 بابویــه: 

منتصر عّباسی: 3/ ۵۶، ۷۱
ُمنذر بن ابی حمیصة وادعی: 1۰/ ۹۶

ُمنذر بن جارود: ۲/ ۱۳0، ۱۷۶
ُمنذر بن زبیر: ۹/ ۳۳0

ُمنذر بن زیاد/ یزید طائی: 5/ 40۹
ُمنــذر بــن عمــرو بــن خنیــس خزرجــی: ۷/ ۳۷۹؛ 

۳۸۵  ،۳۸۱
ُمنذر بن محّرق: ۷/ 40۶
ُمنذر بن محّمد: 1/ 2۸۳

 ،۶۵۹  /1 عبدالقــوی:  بــن  عبدالعظیــم   = ُمنــذری 
۶۶0، ۶۶۱؛ ۲/ ۱۸۹، 2۶۶، 2۷0، ۳۹۳؛5/ ۱42؛ 
 ،۱24  /۸ 42۶؛   ،42۵  ،424  ،42۳  ،2۵۹  /۶
۱0۵  /11 ۱۱۳؛   /۹ 240، 24۱، 242، 24۳، ۳2۷؛ 

َمْنِشم: ۹/ ۱4۷
منصور بن ابی مزاحم: 5/ 4۳۳

منصور بن اسماعیل: ۷/ ۳۶۱
منصور بن حسین آبی رازی: 1/ 2۷۶

منصور بن حسین اسدی: ۴/ 44۳
منصور بن زاذان: 5/ ۵۷، ۶0؛ 1۰/ ۷0

منصور بن عامر: 5/ ۳۵۵
منصور بن عبد: ۷/ ۵۱۹

منصور بن عبداهلل َهَروی َذهلی: 5/ 40۹
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منصور بن ِعکَرمه: ۷/ ۵۱۹
منصور بن مجاهد: 5/ 40۹

منصــور بــن محّمد = َســْمعانی = ابو المظّفــر: 1/ ۱۱۸، 
 ،2۱4  ،20۱  ،۱۹۶  ،۱۹4  ،۱۹0  ،۱۸۱  ،۱۷4  ،۱4۹
 ،۵۸ ،۵۱ ۱۷۹؛ ۴/  2۱۷، 2۳2، 2۸0، ۶0۹؛ ۲/ 
۷4، ۱2۸، 20۹، 2۹2، 4۵۶، 4۸0؛ 5/ ۱۸، 2۱، 
22، ۳۸۹، 4۳۹، 4۵۳، ۵44؛۶/ ۹۳؛ 11/ 240، 

۳۳۱ ،2۵۵
منصور بن ُمعتِمر: 1/ ۱4۱، 40۶؛ 3/ ۱4۶؛ 5/ ۵۱

منصور بن موّفق: 5/ 40۹
منصور بن نوح شهرستانی: ۴/ ۵۶۸

منصور رازی: 1/ ۵4، ۷4، ۱00، ۱0۶، ۱۱۳، ۱20، ۱2۱
منصــور عّباســی: 1/ ۱۵۸؛ ۲/ ۳4۹، ۳۵0، ۳۷۳، 
 ،۳۹۵  ،۳۹4  ،۳۹۳  ،۳۹2  ،۳۹۱  ،۳۹0  ،۳۷۸
 /3 4۹۵؛   ،4۹4  ،4۱۷  ،4۱0  ،40۷  ،40۶  ،40۵

۵۵۷  ،۵۶
منصــور عّباســی: ۲/ ۳۹0، ۳۹۵؛ 3/ 4۱2؛ 5/ 40۹؛ 

2۸0 /۷
منصور علی ناصف: 5/ ۱۵4، 2۶۹

منصور الئی رازی: 1/ 2۷۶
منقذ بن عمرو انصاری: ۷/ 40۵
منقذ بن مالک اسلمی: ۹/ ۵۶4

منقذ بن ُنباته: ۷/ ۳۸2
ــی: 1/ ۳۳0؛ ۲/ 42۱،  کوف ــدی  ــرو اس ــن عم ــال ب منه

42۵؛ 3/ ۱4۶؛ 5/ 4۵۳
منیر بن سیف: 1۰/ ۱۱۶

منیع باهلی: 11/ ۵۱
مهاجر بن خالد: ۷/ 20۷؛ ۹/ ۷، ۵۶4

مهاجر بن قنفذ بن ُعَمیر قرشی تیمی: ۷/ 44۷

َمه: 1/ ۸۸، ۸۹، ۹4، ۱4۱، 
َ
مهاجر بن ِمســمار بن َســل

۱۸۶ ،۱۷۷ ،۱۷۶ ،۱۷۳
مهتدی عّباسی: 3/ ۵۶

مهــدی بــن هــالل = ابــو عبــداهلل بصــری: 5/ 40۹، 
4۸۱

مهدی تبریزی: 1/ 2۶۷
مهدی حّجار نجفی: 3/ 4۸۱

مهــدی عّباســی: ۲/ 4۱0؛ 3/ ۵۸۹؛ 5/ ۳۶۹؛ ۷/ 
2۸0

ی: ۶/ 2۷
ّ
وجی حل

ّ
مهدی فل

مهدی قزوینی: ۶/ 4۵
المهدی لدین اهلل: 11/ ۵00

ب عبداهلل بن اسعد موصلی: ۴/ 4۹4
ّ

مهذ
ــن ســراق َازدی: 1/  ــم ب ــن ابــی صفــره = ظال ــب ب

ّ
مهل

40۹  /5 ۳۳۳؛ 
ب بن عبداهلل: 1۰/ ۱۱0

ّ
مهل

ب بن عثمان: 5/ 4۱0
ّ
مهل

مهلهل بن وائل: ۴/ ۱4۷
ِمهیــار بــن مرزویــه دیلمــی بغــدادی = ابــو الحســن/ ابو 
الحسین = ِمهیار دیلمی: 1/ 42۶، ۵۶4؛ ۴/ ۸، 
 ،۳40 ،۳۳۷ ،۳0۹ ،2۶۶ ،2۵۹ ،۱۷۱ ،۱۶۶ ،۱۶۱

۳4۵، ۳4۷، ۳4۸، ۳۵4؛ ۷/ ۱۸0
مؤتمن ساجی: 1۰/ ۱۷4

موسی ابتی: 5/ 4۱0
موسی ابرش: ۴/ ۳0۸

موسی بن ابراهیم َمْرَوزی: 5/ 4۱0
موسی بن اسماعیل ِمْنقری بصری: 1/ ۱۶۹، 4۶۷

موسی بن اکتل بن ُعَمیر ُنَمیری: 1/ ۱0۱، ۱4۱
موسی بن اّیوب غافقی: ۸/ 2۳4، 2۳۵
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موسی بن حارث بن خالد قرشی تیمی: ۷/ 44۷
موسی بن حّماد یزیدی: ۲/ ۵۶۶، ۵۶۷

موسی بن خلف: 1۰/ ۱۷۳، ۱۷۵
موسی بن زراره: 3/ 20، 2۱

موسی بن سهل: ۲/ ۵۶۷؛ 5/ 4۹۳
موسی بن سیار بصری: 5/ 4۶۷؛ ۹/ 4۷۳، 4۷4

موسی بن صهیب: 1۰/ ۱۶2
موسی بن طارق: ۷/ 4۵۶، 4۵۷

موسی بن طریف: 3/ 44۶
موســی بــن َطلحــه: ۶/ ۱۹۱؛ ۸/ 2۵۷، 4۳۶، 4۳۷؛ 

۹/ ۱۶4؛ 1۰/ ۶۷
موسی بن عبد الرحمان بن ابی لیلی: ۹/ ۱۸۶

موســی بــن عبــد الرحمــان ثقفــی صنعانــی: 5/ 4۱0، 
4۷۹ ،44۶

موسی بن ُعَبیده: ۷/ 4۵۶، 4۵۷
موسی بن عثمان حضرمی: 1/ ۵۸، 4۶۷

موسی بن عقبه: ۶/ 2۱4؛ ۷/ ۳۸۵؛ ۹/ 4۱۶
خمی مصری: ۶/ 2۸2

َ
موسی بن علی بن رباح ل

موســی بــن عمــران؟ع؟: 1/ ۵4۱؛ ۲/ 2۸، ۳۹، ۶۸، 
 ،42۸ ،۳4۶ ،۳۳۱ ،۱۹۸ ،۱۹2 ،۱۷۵ ،۱۷4 ،۹۵
 ،۳0۱ ،2۹۵ ،۱۸2 ،۱۸۱ ،۱۷۸  /3 42۹، 4۶۳؛ 
 ،۳۱۹ ،۳۱۵ ،۳۱2 ،۳۱0 ،۳0۵ ،۳04 ،۳0۳ ،۳02
 ،۵2۷  ،۵2۵  ،۵24  ،۵2۳  ،۵0۹  ،۳۶۳  ،۳4۶
۵2۸، ۵2۹، ۵۳0، ۵۳۱، ۵۵۳، ۵۷۳؛ ۴/ 4۶، 
 ،۱44 ،۱۵۹ ،۱۳۱ ،۱0۸ ،۱0۷ ،۱0۶ ،۱04 ،۹۵ ،۵۹
 ،۵۵۸ ،۵۵۵ ،۵۳۱ ،24۳ ،2۱۸ ،20۱ ،۱۹۹ ،۱۹۳
۵۶۱، ۵۶۳؛ ۶/ ۳۸، ۵0، ۶۳، ۸۵، 2۱۶، 24۷، 
 ،4۹۶ ،4۹۳ ،۳۹۸ ،۳۹۷ ،۳۶۷ ،۳۶۶ ،24۸
 ،22  /۸ ۳4۹؛   /۷ ۵۶4؛   ،۵۶۳  ،۵22  ،۵۳۷

۱۱0، ۱۳۱، ۱۳2؛ ۹/ 4۹۳، ۵۳۹، ۶0۳؛ 1۰/ ۱۹۷
موسی بن عیسی َمْرَوزی: ۲/ ۳۶۷

موسی بن قاسم اشیب: ۷/ 44۹
موسی بن قیس حضرمی: 3/ ۱4۶، 242

موسی بن محّمد بن َحّسان: 3/ ۳۱4
موســی بــن محّمــد بــن عطــاء َمْقِدســی: 5/ ۶۳؛ ۷/ 

۳۶0
موسی بن محّمد ِدمیاطی: 5/ 4۱0

موســی بن مســلم ِحزامی َشــیبانی = ابو عیســی کوفی 
َطّحان = موســی صغیر: 1/ ۱۵۹

موسی بن مسلمه: ۸/ ۱۸0
 موسی بن مطیر: 5/ 4۱0

موسی بن مهدی: ۷/ 2۸0
موسی بن میسره: ۸/ 4۷۳

موسی بن نضر بن ربیع حمصی: 1/ ۳04
موســی بــن هــارون: 1/ ۱۹۱؛ ۶/ 2۸۷؛ ۷/ ۱۳۸؛ ۹/ 

4۷۹، 4۸۷؛ 1۰/ ۱4۵؛ 11/ ۱۷۱
موسی بن هالل: 5/ ۱4۳

موســی بــن یعقوب َزْمعــی مدنــی: 1/ ۹۳، ۱۵۸، ۱۵۹، 
۱۷۷ ،۱۷۶ ،۱۷۳

موســی جــاراهلل: 3/ 4۵۵، 4۸0، 4۸۱، 4۸۷، 4۹۵؛ 
۶/ ۱۶۳، ۳۳۵، ۳۳۸، ۳4۸، ۳۵0، ۳۵۱، 4۵0؛ 

۹۵ /۷
موسی سدرانی: 5/ ۶4
موسی شراره: ۴/ 2۷۳

موســی صغیــر = موســی بــن مســلم ِحزامــی َشــیبانی = 
ابــو عیســی کوفــی َطّحــان: 1/ ۱۵۹

موسی فاسی = ابو عمران: 5/ ۱۷2؛ ۶/ ۵2۵
الموّفق باهلل ابو احمد: 3/ ۹۹
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الموّفــق بــاهلل حســین بــن اســماعیل جرجانــی: 1/ 
۶2۹

موّفــق بــن احمــد = خوارزمــی = ابــو المؤّیــد: 1/ ۳۶، 
 ،۷۱ ،۶۶ ،۶۵ ،۶۳ ،۶0 ،۵۷ ،۵۶ ،۵4 ،۵۱ ،4۸
 ،۱۱0 ،۱0۷ ،۱0۵ ،۱0۳ ،۱00 ،۹۸ ،۹۵ ،۹۱ ،۸۳ ،۷2
 ،2۱۶ ،۱۶۹ ،۱2۳ ،۱22 ،۱20 ،۱۱۹ ،۱۱۸ ،۱۱۷ ،۱۱۳
 ،۳2۵  ،۳24  ،۳0۹  ،۳0۵  ،2۸۶  ،2۸۳  ،2۸۱
 ،4۶2 ،4۵۹ ،۳۹۸ ،۳۹۷ ،۳4۹ ،۳4۶ ،۳۳۶
۵۵4، ۵۵۷، ۶0۹؛ ۲/ ۷۱، ۷2، ۸4، ۸۸، ۹۱، 
 ،۱۳۱ ،۱0۸ ،۱0۵ ،۱04 ،۱0۱ ،۱00 ،۹۷ ،۹۶ ،۹4 ،۹۳
 ،4۷۱  ،4۶2  ،4۵۶  ،4۵4  ،4۵2  ،2۸۷  ،۱۶۳
 ،۱4۹  ،22 4۹0؛3/   ،4۹0  ،4۸۸  ،4۸0  ،4۷۷
 /۴ ۱۶۹، ۱۹۸، 220، 244، 2۷۱، 2۷2، ۵2۷؛ 
 ،۵۶۳ ،۱۳۶ ،۹۹ ،۹۸ ،۹۷ ،۹۶ ،۹4 ،۹۳ ،۹2 ،۱0
۵۷۵؛   ،۵۷4  ،۵۷۳  ،۵۷۱  ،۵۷0  ،۵۶۶  ،۵۶۵
 ،42۹  ،42۸  ،42۷  ،2۸۷  ،۵۵  ،۵۱  ،4۷  /5
 ،24۶  ،2۵  ،24  /۷ ۵02؛   ،۱۱4  ،۹4  /۶ 4۳0؛ 

204 4۶۹؛ 11/  ۳2۵، ۳۳۵، ۳۳۹، ۳۵۱؛ ۹/ 
ل: ۴/ ۵۸2

ّ
موّفق بن خال

موّفق عبدالغافر ابن  فوطی: 5/ 2۸
موال بخشی رومی حنفی: 5/ ۱0۱

مولوی = جالاللدین رومی: 1/ 22۶؛ ۶/ 4۷
مؤمــل بــن اســماعیل عــدوی بصــری: ۶/ ۳۶۵؛ ۷/ 

44۱
مؤمن الّطاق = طاقی: ۲/ ۳۸2

ْنجی شــافعی: 1/ 
َ
مؤمــن بــن حســن مؤمــن = ِشــْبل

2۳۸، 2۶۵، 4۱4، 4۸4، ۵۷2، ۵۸۵؛ ۲/ ۳۹، 
 ،4۶۱ ،۳۶۶ ،20۸ ،۱۸۹ ،۱0۹ ،۱0۳ ،۱0۱ ،۹۷ ،۹0
4۶۵، 4۷۱، ۵4۶، ۵4۹، ۵۵0؛ 3/ ۵4، ۱۷۳، 

2۱۹، 24۷، 2۶2؛ ۴/ ۵۵۹، ۵۷۵؛ ۶/ 42، ۱۵۵، 
۵04، ۵۱۵؛ ۷/ ۳0۸، 444؛ ۹/ ۳۸۹

مونته: 3/ ۱۸
المؤید اسماعیل: ۶/ ۶۵

المؤید باهلل محّمد بن متوّکل یمنی: 11/ 4۶۳، ۵00
مؤید طوسی: ۲/ ۱0۷

مؤیدالّدوله ابن  بویه: ۴/ ۸0
ــن معین الدیــن = کمــال  ــزدی = حســین ب میبــدی ی
الدیــن: 1/ ۵۸، ۷۹، 242، ۳۷۶، 424، 4۶۸، 

۶0۹؛۲/ ۶۸؛ ۶/ ۱0۱، ۱۱4
میثم بن علی بن میثم بحرانی: ۴/ 2۷۵

میدانــی نیشــابوری = احمــد بــن محّمــد بــن ابراهیــم: 
 ،۱۱۷  /۷ 2۸۶؛  4۵۶؛۶/   /۴ 20۳؛   ،۱۸۵  /۲

40۸ ،2۶2  /۸ 24۹؛ 
میــر حامــد حســین بــن محّمــد قلــی موســوی هنــدی 

لکهنــوی: 1/ 2۷۸؛ ۶/ ۱۱0
حســینی  محّمــد  بــن  محّمدباقــر   = میردامــاد 
4۱۵  ،۳۳۸  ،۳2۸  /11 4۷؛   /۶ اســترآبادی: 

میرزا نصراهلل شهاب: ۶/ 4۸
میسر بن اسماعیل: 1۰/ ۱4۶

میسرة بن عبدرّبه فارسی بصری: 5/ 4۱0
میسرة بن ُعَبید = مبشر بن ُعَبیدقرشی: 5/ 4۱۱

میسره/ قتیره سکونی: ۹/ 2۶۶ 
میسره: ۲/ ۵۶۶؛ ۹/ 2۶۶، 44۸

میسون )مادر یزید(: ۴/ ۱۳۷
میکائیــل؟ع؟: ۲/ ۹0، ۱۳4، 40۸، 4۶۱، 4۶۷؛ 3/ 
 ،۵2۸  ،24۱  ،۱۹۳  /۴ ۳۸0؛   ،۱۸۶  ،۱۷0  ،۱۳۶
۵۶۸؛ ۷/ ۱۸، 4۱۷، 4۱۸؛ ۸/ 4۸۱، ۵۵۶؛ ۹/ 

4۵۷
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ــو عبــداهلل: 1/ ۷۶، ۷۷، ۸۳، ۸4،  میمــون بصــری اب
۱4۱؛ 3/ ۳02، ۳0۶، ۳0۹

میمون بن ابی شبیب ِرْبعی کوفی: ۲/ ۱۵۹
میمون بن حضرمی: 11/ ۵2

میمون بن ُمَثّنی: 1/ ۱0۷
میمــون بن مهــران رّقــی: 5/ 4۹؛ ۶/ ۳۶4، ۳۹۵؛ ۷/ 

۱۶۷، ۳۸۸، ۳۹0؛ ۸/ ۱۱۳
میمون بن هارون: ۲/ ۵۷0، ۵۷2، ۵۷4

میمون: ۶/ 2۷۳، 2۷۸، ۳۸0، 44۱ = ۳۶4، 4۳۵
میمونه )اّم المؤمنین(: ۶/ 4۱۵؛۹/ ۵02؛ 1۰/ ۳۱۸

نابغــة   = نیــه 
ّ

جال عنزیــة  لیــالی   = جعــدی  نابغــة 
۱۹۵  ،۱۹۱  /۲ حبشــیه: 

عنزیــة  لیــالی   = جعــدی  نابغــة   = حبشــیه  نابغــة 
۱۹۵  ،۱۹۱  /۲ نیــه: 

ّ
جال

نابغــه )مــادر عمــرو بــن عــاص(: ۸/ 2۱۵، 2۱۹؛ ۹/ 
2۱۹، 22۱، 222، 2۶۸؛ 1۰/ ۳۶، ۱2۱، 2۱۵، 2۳4، 

۵۱۷ ،۵۱۶ ،۵۱۵ ،۵۱4 ،4۵2 ،۳۳۶ ،2۳۷
 ،۱۸4  /۹ 4۵0؛   ،42۶  /۸ عثمــان(:  )غــالم  ناتــل 

۳۱2  ،2۷۶
ناجی حصیناوی: 11/ ۳۷۸

ناجیة بن عمرو ُخزاعی: 1/ ۱22، ۳۱۸، ۳22
ــن یحیــی ناصحــی:  ــن جعفــر ب ــن طلحــة ب ناصــح ب

2۱  /5
ناصــر الدیــن = عبــداهلل بــن عمــر = بیضاوی شــافعی: 
1/ ۳۸، 22۵، ۵۷2، ۵۷۵، ۶0۳، ۶04، ۶0۹؛ 3/ 
2۶2، 4۸۹؛۶/ ۳4۳، ۳4۹، ۳۷۸، 4۷۶، ۵0۳، 
۵۱۸؛ ۷/ 2۸۶، ۳۱۷، ۳4۸، ۵۱۸؛ ۸/ ۹2، ۹4، 

۳0۸، ۳42، 422، 4۳۳؛ ۹/ 4۶، 4۷، 4۸
ناصر بن ابراهیم بویهی حساوی: ۴/ 2۸۳

ناصــر بــن ابــی المــکارم = مطــّرزی خوارزمــی = ابــو 
المظّفــر: 1/ 2۸۳، ۳۹۸؛ ۴/ ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۱، 

۵۷۳  ،۵۷2
ناصر بن احمد بن  بکر نحوی: ۴/ ۵۶۹

 ناصر بن احمد بن عبدالّصمد ُغریفی: 1/ 42۸
ناصر بن حاج عبدالحسن بحرانی: 11/ ۵۶۳

ناصر جارودی: ۴/ 2۷2
ناصرالدین شاه قاجار: ۴/ 2۷۹

ناصرالدین لقانی: 11/ 22۱، 222
ناصرالدین مراغی: 5/ 24۵

نافع بن ازرق: 1۰/ ۸۳
نافع بن بدیل: ۲/ ۵۵۱، ۵۵2

نافع بن جبیر: ۶/ ۱۳۷
نافع بن حرث بن کلدة ثقفی: ۶/ 40۸

نافــع بــن طریــف: ۹/ 2۱2، 2۱۸، ۳02، 4۵۳، 4۷۶، 
۵44 ،۵۱۱ ،4۸۸

نافع بن عبدالحارث: 1۰/ ۱۶۷
نافع بن هرمز = ابو هرمز جّمال: 5/ 4۱۱

نافــع مولــی عبــداهلل بــن عمــر: ۶/ ۱۶۱، ۱۹۹، 200، 20۱، 
 ،20۵  /۷ ۵۱4؛   ،40۹  ،۳0۷  ،۳0۵  ،2۱4  ،2۱2
۳۱۹؛ ۸/ ۷۵، ۹۸، ۱2۳، ۳02، ۳0۹، ۳۱0، ۳۱۳، 
۳2۹؛ 1۰/ ۱۸، ۳۸ ۷2، ۸۸، ۱۳۵، ۱4۶، ۳۳۹

کلبــی )نائلــه بنــت فرافصــه(: ۸/ 4۳۹؛ ۹/  نائلــۀ 
 ،۳2۱ ،۳۱۳ ،2۷4 ،2۷2 ،2۷0 ،2۶۶ ،2۵۷ ،۳۶
 ،۳۷4 ،۳۷0 ،۳۶۷ ،۳2۹ ،۳2۸ ،۳2۶ ،۳2۳

۵۵۶  ،4۸۵
ُنباتة بن یزید: 11/ ۱۷2

نبتل بن حارث: 3/ 24۹
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َنبهانــی = یوســف بــن اســماعیل: 1/ 2۶۵، ۳02؛ ۲/ 
4۵۶، 4۶۶؛ 3/ 2۶2؛ 11/ 4۵۱

ُنبیط بن ُشریط: 1/ 2۷0، ۵۱۹
لب(: 3/ ۵۸۶ نثیله )مادر عّباس بن عبدالُمّطَ

نجاح حمامی: ۴/ ۵۸۸
نجاشــی )پادشــاه حبشــه(: ۲/ ۱۹۸، 2۱0، 2۱۱، 2۱2، 

2۱۳؛ ۷/ 4۷۷، 4۸۵
 ،2۷4  ،2۷۳  /1 علــی:  بــن  احمــد   = نجاشــی 
 ،۵۳2  ،۵۳۱  ،۵۱۹  ،۵۱۵،۵۱۷  ،۱۹4 2۷۵؛3/ 
۵۳4، ۵۳۸؛ ۴/ 22۶، 22۷، 22۹، 2۶۷، 2۸2، 

۵۷۵  ،۵۷4  /۷ 4۶؛   /۶ 2۹0؛ 
نجاشــی = قیــس بــن عمــرو بــن مالــک: 3/ ۱۹4؛ ۴/ 

200؛ ۶/ 4۶
نجاشی بن حرث بن کعب: ۲/ 2۹۵؛ 3/ ۳۵۳

نجبة بن ابی میثاء: ۷/ 220، 22۱
نجدة بن عامر/ ُعَمیر یمانی: 1۰/ ۸۳، ۸۵، ۸۷

ــی: ۲/ 
ّ
نجــم الدیــن = جعفــر بــن محّمــد = ابن نما حل

۵2۳؛ ۶/ ۶۶
نجم غّزی: 5/ ۱۳۹

نجم محّمد شافعی: 1/ ۳۸
ــری  ــی = عم ــن عل ــد ب ــن محّم ــی ب ــن = عل نجم الدی
علــوی: 3/ ۱۱0، ۱۱۱، ۱۱۵، 40۹، 4۱۳، ۵۱۱؛۴/ 

22۷؛ ۶/ 4۱، ۵۱4؛ ۹/ ۵44
نجم الدین اصفهانی: 5/ ۶4

نجم الدین اّیوب بن شاذی: ۴/ ۶4، ۵۸4
نجم الدین اّیوب دوینی: 5/ ۱2۵

نجم الدین بن حمدان حنبلی: 5/ ۱۶۳
نجم الدین سعید بن عبداهلل دهلی: ۶/ ۷۸

نجم الدیــن َنَســفی ســمرقندی حنفــی = ابــو  حفــص: 

۵02 /۶
نجیب ارمنازی: 3/ ۱۹، 2۷

ــی: 
ّ
نجیب الدیــن = یحیــی بــن احمــد بــن یحیــی حل

۵۷۳ ،۳۸۹ ،2۸2 /۴
نجیح )غالم عثمان(: ۹/ ۳۳۱

نّحــاس = احمــد بــن محّمــد بــن اســماعیل = ابــو 
 ،۱20  /۸ ۳۷2؛   ،۳۳2  /۶ 2۵۹؛   /3 جعفــر: 

۱۷۵  /1۰ ۳2۸؛ 
نخعی: ۸/ ۱۱۳، 2۶۷
ندوس عّطار: ۲/ ۵0۹

َنذیر َضّبی کوفی: 1/ ۱42، ۳2۳
نســائی = احمــد بــن شــعیب = ابــو عبد الرحمــان: ۲/ 
 ،2۸2 ،2۶۹ ،2۶۸ ،2۶۷ ،2۶۵ ،۱۸۷ ،۸۳ ،۷۹
 ،۳۹ ،۳۵ ۳۹۳، 40۵، 42۶، 4۷۵، 4۹۳؛ 3/ 
 ،۱۹2  ،۱۸۹  ،۱۸۶  ،۱۷4  ،۱۵۶  ،۱0۸  ،4۳  ،42
 ،۳0۳  ،2۹۸  ،2۷۹  ،2۷۸  ،2۶2  ،244  ،242
 ،۳۱4 ،۳۱۳ ،۳۱۱ ،۳۱0 ،۳0۸ ،۳0۷ ،۳0۶ ،۳0۵
 /5 ۳۷2؛   ،۳44  ،۳۳۷  ،۳۳۵  ،۳2۸  ،۳۱۵
 ،۳۱۷ ،۳۱4 ،2۵۵ ،24۹ ،24۸ ،۱4۶ ،۱۱۵ ،۹۱
 ،4۶۱  ،4۵۳  ،4۵۱  ،4۵0  ،40۹  ،۳۹۵  ،۳۳2
4۷۱، 4۷۹، 4۸0، 4۸۱، 4۹۹، ۵00، ۵۵۹؛ ۷/ 
 ،2۳۱ ،2۳0 ،۱۵۷ ،۱۵۵ ،۱۵4 ،۱۵۳ ،۱2۷ ،24
 ،۳۹0  ،۳۶0  ،۳۵4  ،۳۵2  ،۳۳۵  ،2۸۶  ،2۶۸
 ،4۵۶ ،4۵۵ ،4۵0 ،42۸ ،42۳ ،42۱ ،4۱0 ،40۹
4۵۷، 4۵۹، 4۶4، 4۶۷، 4۶۸؛ ۸/ ۱24، ۱2۷، 
 ،20۷ ،200 ،۱۸0 ،۱۷۹ ،۱۷۸ ،۱۶۸ ،۱۵۹ ،۱2۸
 ،2۷0  ،2۶۷  ،2۶4  ،2۵4  ،2۵۳  ،24۶  ،22۹
 ،2۹۹  ،2۸۹  ،2۷۹  ،2۷4  ،2۷۳  ،2۷2  ،2۷۱
 ،۳۹0 ،۳۸0 ،۳42 ،۳24 ،۳۱۱ ،۳0۵ ،۳0۳ ،۳00
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4۱۶؛ ۹/ 4۶۸؛11/ ۶۶، ۱2۵، ۱2۶، ۱2۷، ۱۳۳، 
2۳۹ ،2۳0 ،2۱۷ ،۱۵0 ،۱4۹ ،۱4۵ ،۱۳۶

نسطور راهب: ۶/ ۶2؛ ۷/ ۳۹۷، ۳۹۸
َنَســفی = عبــداهلل بــن احمــد بن محمــود = ابوالبرکات 
حافــظ الدیــن: 1/ ۵۷۳، ۶04؛۲/ ۹0، ۹۸، 4۶۵؛ 
 /۷ 2۶2؛   ،2۵۳  ،24۵  ،24۱  ،۱۸۶  ،۱۷۱  /3
 ،42۳ ،۳۸۱ ،۱۱4 ،۱۱۳ ۳4۹، ۳۵۱، 4۷0؛ ۸/ 

4۳۳
نسیبه بنت کعب اّم عماره: ۷/ ۳ ۷۸

نصر بن ابراهیم َمْقِدسی: 5/ ۳04؛ ۶/ 4۳۳
نصر بن احمد بصری خبزَارزی: 3/ ۵۳۳

نصر بن باب ابو سهل خراسانی: 5/ 4۱۱
نصر بن حریش: ۷/ ۱2۶

نصــر بــن حّمــاد بــن عجــالن بجلــی وّراق: 5/ 4۱۱، 
4۸0

نصر بن سیار: 3/ 4۱۱
نصر بن طریف: 5/ 4۱۱

نصر بن عّباس: ۴/ 4۹۵
نصــر بــن علــی بن نصــر = َجهَضمی بصــری: 1/ ۱۶۵، 

۱۷۸؛5/ 4۶؛ ۷/ ۱۵۵؛ 1۰/ ۱۶۱
نصر بن عمران: ۶/ ۳00

نصر بن قدید بن یسار: 5/ 4۱۱
نصر بن محّمد = ضیاءالدین: ۲/ ۵۱۳

نصــر بــن محّمــد ســمرقندی حنفــی: 5/ ۱۶۶، ۱۹0؛ 
۹2 /۶

نصــر بــن ُمزاِحــم منقــری کوفــی = ابــن  ُمزاِحــم: 1/ ۶۶، 
۱۱۶، ۳4۷؛ ۲/ ۹۱، ۱0۸، ۱۳۳، ۱۳۸، 200، 202، 
 ،2۳۱ ،22۶ ،224 ،2۱4 ،20۸ ،20۷ ،204 ،20۳
2۳4، 2۶4، 2۸۸، ۳۱0، ۵22، ۵۵۱، ۵۵4؛ 3/ 

 ،۳4۷  ،۳42  ،۳۸0  ،2۵۳  ،۱۹۳  ،۱۵۷  ،۱۵۵
۳۸4، ۵۷۵؛ ۸/ ۱۳؛ ۹/ ۸۱، ۱۱۸، ۱۷4، ۱۷۵، 
۱۸۳، ۱۸4، ۱۸۷، 242، 24۸، ۵۵۸؛ 1۰/ ۹4، 

۵22 ،44۶ ،2۵۳ ،2۱۶
نصر بن یعقوب: ۴/ ۸4

نصراهلل بن ابی بکر بن ابی الیاس: 1/ ۸4
ــو الفتــح شــیبانی بــن  ــر = اب نصــراهلل بــن ابــی عــّز مظّف

شعیشــعة دمشــقی: 5/ 4۱2
نصراهلل بن فتح اهلل دزفولی: ۴/ 2۷۹

نصراهلل کابلی: 1/ ۵۸۷
 نصراهلل مدّرس حائری: ۴/ ۱۹۸؛ ۶/ 4۸

نصیبی = محّمد بن َطلحه: ۶/ 4۱، ۹4، ۱۱2، ۵0۳
نصیر بن سلیمان احمسی: ۷/ ۱۵۱

نصیرالدین سلیمان: 11/ ۵2۷
نصیرالدیــن طوســی = خواجــه نصیــر: ۴/ ۳۸4؛ ۶/ 

۳۵2 ،۱۹
ــدة بــن عبدمنــاف بــن کلــدار: 

ْ
نضــر بــن حــارث بــن کل

1/ 40۳، 40۷، 4۱0؛ ۷/ ۵۱۹
َمة َمْرَوزی: 5/ 4۱2؛ ۸/ ۶4

َ
نضر بن َسل

نضر بن شفی: 5/ 4۱2
نضر بن شمیل: ۷/ 44۹

نضر بن طاهر: 5/ 4۱2
نضلة بن ُعَبید اسلمی: 1/ ۱2۳؛ ۹/ 4۳۹، ۵۶4

نطنــزی = محّمــد بــن علــی بــن ابراهیــم = ابــو الفتــح: 
1/ ۹۷، 2۱4، ۳۷۳، ۳۹۷، 4۶۳؛ ۲/ ۷۱؛ 3/ 

۱۸۸، 202، 244؛ ۴/ ۱۵۹؛ ۷/ 4۳۱
بــن حســین =  بــن محّمــد  نظــام الدیــن = حســن 
نیشــابوری قّمــی: 1/ ۹۷، ۳۷۶، ۳۸4، 4۶۶؛۲/ 
۸۸، ۹۶، 4۶0، 4۶4؛ 3/ ۱۵2، ۱۷۱، 24۶، 2۶۱، 
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 ،۵0۳  ،۳0۷  ،۳04  ،2۱0  ،۱4۱  ،۱۳۵  /۶ ۳۸0؛ 

۱0۹ ،4۷ ۳۸۱، ۳۸۵، 422؛ ۹/  ۵۱۷، ۵۱۸؛ ۸/ 

 نظام الدیــن احمــد بــن زیــن العابدیــن علــوی: 11/ 

۳۷۶

نظام الدین ساوجی: ۲/ ۵22

نظام الدین محّمد قرشی: 11/ ۳4۵

نظام الدین نیشــابوری: 1/ ۱۱2، ۳۷۸، ۵۷4، ۵۸۳؛ 

۵۱۷ /۶
نعمان بن امرئ القیس: 3/ ۳۸2

نعمــان بــن َبشــیر انصــاری: 1/ ۳4۸؛ ۲/ ۱۳۳، ۱۳۶، 

 ،40۸  ،2۷۳  ،24۱  ،240  ،۸2  /۶ ۱۳۸؛   ،۱۳۷

 ،4۱۳  ،20۸  ،20۷  /۹ ۱2۸؛   /۸ 4۶۷؛   ،40۹

۵۷4، ۵۷۵؛ 1۰/ 20۸، ۳0۵، ۳0۷، 4۸۳؛ 11/ 

۱۷0 ،۱۶۷ ،۹0 ،۶۳ ،40

نعمــان بــن ثابــت کوفــی = ابــو حنیفــه: 1/ 20۷، 422، 

 /۴ ۱۳2، ۵0۸، ۵۵۹، ۵۶4؛   /3 ۵۳۶، ۶4۵؛ 

۱۱0، 4۷0؛ 5/ ۳44، 4۳۱؛ ۶/ ۱2۵، ۱۷۳، 2۱۱، 

 ،۳۸0  ،۳0۳  ،۳0۱  ،2۸۸  ،2۸۷  ،2۶۸  ،2۶۵

۳۸۱، ۳۸4؛ ۷/ ۱۷2، 20۳، 2۶2، 4۱۵، 44۸، 

 ،2۵0  ،24۸  ،24۷  ،۱۶۷  ،۵۸  ،۵۷  /۸ 44۹؛ 

 ،2۸۷  ،2۷۷  ،2۷۱  ،2۶۷  ،2۶۶  ،2۶۵  ،2۶4

 ،۳۳۷  ،۳۳۱  ،۳۳0  ،۳۱۷  ،۳۱۵  ،۳۱۱  ،2۹۱

۳4۳، ۳۵4، 44۵؛ ۹/ 442، 44۳، ۸40؛ 1۰/ 

۱44، ۳0۶، ۳0۹، ۳۱۵، ۳20، ۳22، 424؛ 11/ 

20۱

نعمان بن حارث ِفْهری: 1/ 40۶، 40۷

نعمان بن زید: ۶/ ۱۸
نعمان بن عبد: 5/ 24۳

نعمــان بــن َعجــالن انصــاری: 1/ ۱2۳، ۳22؛ ۲/ 4۱؛ 
۵۶4 /۹

کعبــی: ۶/ 40۸؛ ۷/  ــة 
َ
نعمــان بــن عــدی بــن َنْضل

44۷
نعمان بن مالک: 5/ 24۳

نعمان بن مقرن: ۶/ 240
نعمان بن ُمنذر: 1/ 40۶؛ 3/ ۱0۶

نعمان بن یزید بن عبدالملک: ۲/ 4۹۸
نعمه ابن بقراط ابن اشوط: 3/ 20

نعیم بن ابی هند: 5/ 4۵۱
نعیم بن حکیم مدائنی: 1/ ۱۱۵، ۱4۸

نعیــم بــن حّمــاد = ابــو عبــداهلل اعــور: 3/ 2۸۵؛ 5/ 
4۱2، 424، 4۳۱، ۵2۹، ۵4۹؛ 11/ ۱4۳، ۱44، 

۱4۵
نعیم بن مسعود اشجعی: 3/ 2۵۳؛ 1۰/ ۳۸
نعیمان بن عمرو بن رفاعة انصاری: 1۰/ ۳۸

نفــس زکّیــه = محّمــد بــن عبــداهلل بــن حســن: 3/ 
۵۵۷  ،4۱2  ،40۸  ،402

نفطویه: ۷/ ۱۳4
نفیــس ابــن  قــادوس = اســعد بــن عبدالغنــی َعــَدوی: 

4۸4 ،4۸۳ /۴
نفیس انباری = ابو القاسم: ۷/ ۱۱۹

نفیس علوی: 11/ ۳0۱
نفیع بن حارث کوفی: 3/ ۱4۶

کلــدۀ ثقفــی = ابوبکــره: ۶/ 200،  نفیــع بــن حــرث بــن 
40۸؛ 1۰/ 40۵، 4۳۶؛ 11/ ۵۹، ۱04

ُنفیل: ۶/ ۵۵۷، ۵۶۳
نقیب بن فروه: 5/ 24۳

نمر بن قاسط: ۶/ 4۵۹، 4۶0
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نمرود: ۶/ ۶۳
نهشل بن سعید بصری: 5/ 4۱۳؛ 1۰/ ۱2۳

ُنَهیر بن   َهیَثم حارثی: ۷/ ۳۸0
نّواب علی: ۲/ ۵2۳

نــوح بــن ابــی مریــم ابــو عصمــه َمــْرَوزی: 5/ 4۱۳، 
4۹۹  ،444  ،42۳

نوح بن دّراج: 5/ 4۱۳
نــوح بــن قیــس ُحّدانــی بصــری: 1/ ۸۷، ۱۵4؛ 3/ 

۱4۶
نوح بن مسافر: 5/ 4۱۳

نوح بن منصور سامانی: ۴/ ۷۹
نوح بن میمون: ۸/ ۱4۹، ۱۵0

نــوح نبــی؟ع؟: 1/ ۹2، 2۸۹، 4۳۳، ۵۹۸؛۲/ 2۳، 
۳۳، 4۹، 20۹، ۵۵۸؛   /۴ ۳۷4، 4۵۵، 4۵۶؛ 
۶/ ۶۳، 24۹، ۵۱۳، ۵2۳، ۵۵۶، ۵۶۳؛ ۷/ 2۱، 
۳۳، 4۸، ۵۱، ۶۷، ۱۷۱، ۱۷2، 4۳۶؛۸/ 4۶0؛ 
۹/ 4۱۹؛ 11/ 20، 2۱۳، 22۶، ۳22، ۳۵۸، ۳۷۱، 

۵۵۵ ،۵۳۸ ،4۸۵
نــور الدیــن = علــی بــن ابراهیــم = حلبــی: 1/ ۳۵، 
 ،۵04 ،4۸۷ ،4۱۶ ،4۱2 ،۳22 ،2۵۱ ،2۳۸ ،۷۱
۶0۹، ۶2۶؛۲/ ۶۳، ۸۸، ۱2۳، ۱۸۹، ۱۹۵، 2۵۷، 
 ،۳۱۳  ،۳۱۱  ،۳۱0  ،2۹0  ،2۸۵  ،2۱۱  /3 42۷؛ 
۳۱۶، ۳2۱، ۵42، ۵4۳؛۴/ ۵۵۹؛ ۶/ 4۱، ۱۸2، 
 ،۳0۸ ،۳0۶ ،2۸۸ ،۱۸۳ ،2۷  /۷ 40۷، 4۶۱؛ 
۳۵۸، ۳۹۳، ۳۹۶، ۳۹۸، 4۱4، 4۶۸، ۵۳2؛ 
۸/ ۷۵، ۸۹، ۳۸۳، ۳۹۳، 40۱، 402، 4۱۳؛ ۹/ 
۸۷، ۱۵0، 24۵، ۳۳۱، ۵0۹، ۵۱0، ۵۷۶؛ 1۰/ 22
 علــی 

ّ
ــن ســلطان محّمــد = مــال ــور الدیــن = علــی ب ن

قــاری هــروی حنفــی: 1/ ۳۶، 24۸، ۵0۳؛ 3/ 

2۱0، 2۹0؛ 5/ ۶4، ۱۸۶، ۱۸۹، 2۱2، 2۶4، 2۶۷، 
42۸، 4۳۷، 4۶4، 4۸۸، 4۸۹؛ ۶/ 4۱، ۱0۳؛ 

۷/ ۱2۷؛ 11/ 20۶، 20۸، 2۳۷
نــور الدیــن = علــی بــن عبــداهلل بن احمد = َســْمهودی 
شــافعی: 1/ ۵۶، 24۳، 4۱0؛ ۲/ 4۶۵، 4۶۷؛3/ 
۱2۷، 20۸، 2۶2، 4۳۹، 4۸۵؛ ۴/ 2۱۶؛5/ ۱44، 
۱4۷؛ ۶/ ۹۹، ۳۹4؛ ۷/ 2۶۸، ۳۳۷، 4۳۵؛ ۹/ 

۳2۹، ۳۳2؛ 11/ ۶۶، ۶۷، ۶۸
نورالدیــن = علــی بــن ابــی بکــر بن ســلیمان = َهیَثمی 
قاهــری شــافعی: 1/ 4۳، ۶۳، ۶۶، ۶۷، ۷۱، ۸2، 
 ،۱۳۶ ،۱2۹ ،۱22 ،۱۱۷ ،۱۱2 ،۱۱0 ،۱00 ،۹۸ ،۹۳
 ،۳0۵ ،۳0۱ ،2۹۷ ،2۹۶ ،2۹۳ ،2۳4 ،۱۸۷ ،۱42
 ،۳42  ،۳2۸  ،۳22  ،۳۱۷  ،۳۱4  ،۳۱۳  ،۳0۶
 ،2۶۷  ،2۶2  ،20۸  ،۱۸۵  ،۱2۶  ،4۳  /3 4۹۶؛ 
 ،2۸۵  ،2۸۳  ،2۸2  ،2۷۹  ،2۷۷  ،2۷2  ،2۶۹
 ،۳۱۱ ،۳0۹ ،۳0۸ ،2۹۹ ،2۹۵ ،2۹۳ ،2۹2 ،2۹0
 ،۳44  ،۳42  ،۳۳۷  ،۳۳۶  ،۳۱۶  ،۳۱۳  ،۳۱2
 ،۱۸2  /۸ ۵0۳؛   ،۳۳۶  ،۹۷  /۶ ۳۷2؛   ،۳4۵
 ،۳۹0  ،2۸2  ،2۷۷  ،2۷۶  ،2۵۷  ،24۳  ،۱۸۳
 ،۵۵۱  ،۵۵0  ،۳۱۳  ،۱۸۶  ،۹۹  /1۰ 40۵؛   ،404

۵۵2
 نورالدین شوتی: 11/ 2۷۱، 2۷2

نور الدیــن علــی بن علی شبراملســی قاهری شــافعی: 
۱0۵ /۶

نورالدین محمود بن زنگی: ۴/ ۵2۱؛ 5/ ۱2۶، ۳04
نــوراهلل بــن شــریف الدیــن = قاضــی نــوراهلل شوشــتری: 
 ،44 ،2۷ ۷۷، ۱۱۷، ۳42، 4۱۳، ۵2۱؛ ۶/   /۲

۶۶؛ ۶/ ۳۶، ۵۳۹
نورمحّمد افغانی: ۹/ ۵۸0
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نورمحّمــد بــن قاضــی عبدالعزیــز بــن قاضــی طاهــر 
ــی: ۴/ 2۷۷

ّ
محّمــد محل

نــوری = حســین بــن محّمــد تقــی: 1/ 2۷۶؛ ۱۵2/۴، 
2۷4؛۶/ 2۷؛ ۷/ ۱۱۷

لب هاشمی: ۷/ 40۶ نوفل بن حرث بن عبدالُمّطَ
نوفل بن عبداهلل: 5/ 24۳

نوفل بن معاویة بن ُعروة دؤلی: ۷/ 40۶
بــن  شــرف  بــن  یحیــی   = شــافعی  دمشــقی  َنــَووی 
حســن = محیی الدیــن: 1/ 224، 2۵۵، 444؛ 
۲/ 2۷2؛ 3/ ۳۶، ۱0۳، ۱۶۳، 4۱۵، 4۸۹، 4۹0؛ 
 ،۳4۳ ،۳۳۳ ،2۹4 ،2۹۳ ،2۳2 ،۱۸۵ ،۸2 /۶
۳4۸، ۳4۹، 42۷، 4۷۹، 4۸0، 4۸2، ۵۱4؛ ۷/ 
۱40، ۱۹۵، 244، 2۶۸، 2۶۹، ۳2۱، ۳۸۹، ۳۹۶؛ 
 ،2۵۵  ،24۷  ،244  ،2۳۶  ،2۳۱  ،۱0۹  ،۶۵  /۸
۳۳۱، ۳۳2؛ ۹/ 442، 44۳، ۵4۶؛ 1۰/ 20، ۳۷، 
۳۸، 4۷، 224، ۳0۵، ۳0۶، ۳۱4، ۳24، 4۱۱؛ 

2۳۶ ،2۳۵ /11
ُنَویــری = احمــد بــن عبدالوّهــاب = شــهاب الدیــن: 
1/ ۳۵، 4۷۹، 4۸۱؛ 3/ ۱۸2، ۵0۹، ۵۱۹، ۵۳۷، 

۵4۳؛ ۴/ ۱۸0، ۱۸۸، 4۷۷
نیار اسلمی: ۸/ ۳۳۵

نیــار بــن عیــاض/ عبــداهلل اســلمی: ۹/ ۳۱4، ۳۱۵، 
۳۷۷ ،۳۶۵ ،۳۳2 ،۳۱۸ ،۳۱۷

نیار بن مکرم: ۹/ ۳2۶، ۳2۸
نیشــابوری قّمــی = حســن بــن محّمــد بــن حســین = 
4۶۶؛۲/   ،۳۸4  ،۳۷۶  ،۹۷  /1 الدیــن:  نظــام 
۸۸، ۹۶، 4۶0، 4۶4؛ 3/ ۱۵2، ۱۷۱، 24۶، 2۶۱، 
 ،۵0۳  ،۳0۷  ،۳04  ،2۱0  ،۱4۱  ،۱۳۵  /۶ ۳۸0؛ 
۱0۹ ،4۷ ۳۸۱، ۳۸۵، 422؛ ۹/  ۵۱۷، ۵۱۸؛ ۸/ 

نیوتن: ۶/ ۵4
هابیل: ۶/ ۳۵۸

هادی آل کاشف الغطاء: ۴/ 2۶۸، 2۸۸
 ،4۱۸  ،۳۵۷  ،۱0۵  /5 ۳40؛   /1 الّرشــید:  هــارون 

۱2۳  /11 ۶۵۹؛   ،4۷۸
هارون بن اسماعیل خّزاز بصری: ۹/ 4۸۶

هارون بن حبیب بلخی: 5/ 4۱۳
هارون بن حّیان رّقی: 5/ 4۱4

هارون بن زیاد: 5/ 4۱4
هارون بن سعد کوفی: 3/ ۱4۶

هارون بن عبداهلل بن مروان بّزاز: 1/ ۱۷۵، ۳0۶
بی: ۲/ ۵۶۷

َّ
هارون بن عبداهلل ُمَهل

هــارون بــن علــی بــن ابــی منصــور منّجــم: ۴/ ۸۵، 
۱۵۵  ،۱۵0

هارون بن محّمد: 5/ 4۱4
هارون بن مسلم: 1/ 4۷۷
هارون بن مغیره: 1۰/ ۱۷۷

هــارون بــن موســی تلُعکَبــری = ابــو محّمــد: ۴/ 2۷0، 
۳۸۷

 ،۳4۱  ،۳40  ،۱0۹  ،۹0  ،۸۸  /1 نبــی؟ع؟:  هــارون 
 ،4۶0  ،44۹  ،۳۶۳  ،۳۶2  ،۳۵۶  ،۳4۷  ،۳4۵
 ،۶۸ 4۹4، ۵4۱، ۵۵۷، ۶۳0، ۶44، ۶4۶؛ ۲/ 
 ،۳4۶ ،۳۵۱ ،۳۳۶ ،۳۳۱ ،۱۹2 ،۱۷۵ ،۱۷4 ،۹۵
 ،۷0 ،۵۹ ،4۶ /۴ ۵0۳ ،4۸4 ،42۹ ،42۸ ،۳4۹
 ،۱۹۹ ،۱۹۳ ،۱۸۱ ،۱44 ،۱۳۱ ،۱0۷ ،۱0۶ ،۱04 ،۹۵
 ،۳۸ 22۱، 24۳، ۵۳۱، ۵۵۵، ۵۶۱، ۵۶۳؛ ۶/ 
 ،۱۷۶  ،۱۷۵  ،۵۱  /۷ 4۹۶؛   ،4۹۳  ،۳۹۷  ،۸۵
2۵0؛ ۹/ 4۹۳، ۶0۳؛ 1۰/ ۱۱۷، ۱4۵، ۱۶0، ۱۹۹، 
2۵۷، ۳۹۷، ۳۹۹، 400، 42۷؛ 11/ 4۵۵، 4۶2، 

۵۳۸ ،۵۱۹ ،۵۱4
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 /11 اتکانــی:  عصام الدیــن  بــن  احمــد  بــن  هاشــم 
4۱۱  ،۳۸۵

هاشم بن ُبَرید کوفی: 3/ ۱4۶
بــن عبدالــّرؤوف أحســائی: 11/  بــن حســن  هاشــم 

42۷
هاشــم بن ســلیمان حســینی = بحرانی: ۲/ ۷۸؛ ۴/ 

۵۷4؛ ۶/ 44؛ ۷/ ۵۵4، ۵۵۹
۳۷۹؛ ۷/  ۵۸۹؛ 3/  منــاف: 1/  بــن عبــد  هاشــم 

4۸۳  ،۳۷۸
ــة بــن ابــی وّقــاص = ِمرقــال: 1/ ۱2۳،  هاشــم بــن ُعتَب
 /3 ۵۵۵؛   ،۵۵4  ،2۶۱  ،۱۳2  /۲ ۳۳۱؛   ،۳2۹
40، ۱۵۵، ۳4۷؛ ۷/ 2۶۱؛ ۸/ 4۱۶؛ ۹/ ۶، ۱۹۹، 
200، ۳۳۷، ۵۵۶، ۵۶4؛ 1۰/ 4۹، ۹2، ۹۳، 2۵۱، 

۵۷0 ،4۶0 ،44۶
هاشم بن فلیته: ۴/ ۵۸0

یثی: ۶/ ۱۶2
َ
هاشم بن قاسم ل

هاشم بن یحیی مخزومی: ۶/ ۱۶2
هاشم مجاشعی: 11/ ۱۹۳

هاشم/ ُهَشیم بن بشیر: 5/ ۵۱
هانی بن اّیوب حنفی کوفی: 1/ ۱۵۸، ۳۱۶، ۳۱۷

هانی بن ُعروه: ۶/ ۳۱
هانــی بــن هانی َهْمدانــی کوفــی: 1/ ۱42، ۳04، ۳0۹، 

۳۱۹؛ ۹/ 4۹
هبــة اهلل بــن ابــی القاســم بــن ابــی غالــب ســامری: 1/ 

۳۵2
هبـة اهلل بن بدر = ابو القاسم = ابن  صیاد: ۴/ ۵۵0

هبــة اهلل بــن حســن بــن منصــور = اللکائــی: 1/ ۱۳0؛ 
۶/ 4۳۳؛ ۷/ 2۱۵؛ ۸/ ۶4

هبة اهلل بن حسن طبری: 5/ ۳۹۳

هبة اهلل بن عبداهلل بن کامل: ۴/ ۵۸۸
هبــة اهلل بــن علــی = ابــو الســعادات = ابن شــجری: ۲/ 

۵۱۶؛ ۷/ ۵۶۱
هبة اهلل بن مبارک بغدادی حنبلی: 5/ 4۱4

هبــة اهلل بــن محّمــد بــن عبدالواحــد بــن ُحَصیــن: 1/ 
۳۱2 ،2۱2

هبــة اهلل بــن موســی بــن داوود شــیرازی: ۴/ ۹، 2۵۹، 
442 ،4۳۳

هبة اهلل موسوی: ۲/ ۱۱۷
ُهبیرة بن ُبریم ِحمَیری: 3/ ۱4۶

هبیرة بن نعمان بن قیس جعفی: ۹/ ۵۶4
هجنع بن قیس: ۸/ 4۸۳

هدایت اهلل بن موال عبدالّصمد گیالنی: 11/ ۳۸۵
ُهدبة بن خالد قیسی بصری = ابو خالد: 1/ ۱۷2

ُهدَبة بن فّیاض قضاعی: 11/ ۹2
هراکلیوس: ۸/ ۳۸0؛ 1۰/ ۵۶، ۳۶2

هرثمة بن أعین: 3/ 4۷2
هرم بن حارث: ۹/ 42۱
هرم بن حّیان: 11/ ۱۸۸

هرمــزان: ۸/ 20۹، 2۱0، 2۱۱، 2۱2، 2۱۳، 2۱4، 2۱۵، 
2۱۶، 2۱۷، 2۱۹، 220، 22۱، 22۳، 224؛ ۹/ 40۷

َهَروی سبط میرزا مخدوم بن عبدالباقی: 1/ ۵2۳
هزیل بن شرحبیل َازدی کوفی: ۲/ ۱۶0

هشام بن حّسان: 1۰/ ۸2
هشام بن حکم کوفی: 3/ ۱42، ۱۹4، 22۱

هشام بن زیاد بصری: 3/ ۱4۶
هشام بن سالم: 3/ ۱42، 22۱

هشــام بــن ســعد: 3/ ۳0۷، ۳0۸؛۸/ ۹۷، ۹۸؛ ۹/ 
۵۱2
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هشــام بــن عبدالملک بــن مــروان: ۲/ ۹، 2۸۷، 2۹2، 
۱2۱، ۱22، ۳۵۷؛  2۹۷، ۳0۸، ۳۱4، ۳22؛ 3/ 

۶/ 2۸۷؛ ۷/ 20۹؛ ۸/ 402؛ ۹/ ۵۹۹
هشام بن عبدمناف: ۷/ 402

هشام بن  عدی َهْمدانی: ۴/ ۵۶0
هشــام بــن ُعــروه: 5/ ۳۸۹؛ ۷/ 2۱۸، 4۵۹، 4۶0، 
4۶۸؛ ۸/ ۹۶، ۳02، 4۱۹؛ ۹/ ۳2۸، ۵4۳؛ 11/ 

۱4۱
هشام بن عّمار: 3/ ۱4۶؛ 5/ 4۱4، 444؛ 1۰/ ۱۵۱

هشام بن عمرو: ۷/ ۵۱۹؛ ۹/ ۵۵2
هشام بن محّمد: ۲/ 24۹، 2۷4

هشام بن مغیره: ۲/ ۱۹۳
هشــام بــن ولید بن مغیــرة مخزومــی: ۶/ 2۳۶، 2۸۷؛ 

2۳۹ ،۳۸ ،۳4 ،۳۳ ،۷ /۹
هشام کلبی: ۸/ ۸۸

هشام مرادی: ۲/ 2۷4
هشیم ابو نصر تّمار: ۹/ 4۵۳

هالل بن اّیوب صیرفی: 1/ ۵۵
هالل بن بشر بن محبوب بصری َاْحَدب: 1/ ۱۷۶

هالل بن حّق بصری: ۹/ ۵۱۳
هالل بن ُسَوید: 3/ ۳۱۵

هالل بن عبد الرحمان: ۸/ ۷۳، ۷۷
هالل بن محّمد بن جعفر حّفار: ۷/ ۱۱۷

همام بن اغفل: ۹/ 24۸
هّناد بن ابراهیم نسفی: 5/ 4۱4

هّناد بن َسِری: ۲/ 2۸2، 2۸۳
هند )حجامت کننده پیامبر؟ص؟(: 3/ ۱۷۵
لب(: ۲/ 4۳ هند )دختر ابان بن عّباد بن ُمّطَ

لــب(: ۲/ 4۳؛ ۶/  هنــد )دختــر اثاثــْه بــن عّبــاد بــن ُمّطَ
244

لــب(: ۲/ 4۵؛ ۶/  هنــد )دختــر حــارث بــن عبدالُمّطَ
244

هند بن خدیجه: 1/ 4۳۶
هند جگرخوار: ۲/ 4۳، ۵۸، ۱۸2، ۱۸۶، 204، 2۱۹، 
2۳۵، 2۳۶، 2۵۵؛ ۶/ 40۵؛ ۷/ ۸۱، ۳0۳؛ ۸/ 
 ،۸۳  ،۸۱  ،۷۸  ،۳۷  ،۳۵  ،22  ،۱۹  /11 ۵۵۶؛ 

۱۶4 ،۱۶۱ ،۱4۸ ،۱۱۸ ،۱0۶
هندوشاه بن عبداهلل صاحبی نخجوانی: ۶/ 4۳

هنری دو کاستری: 3/ ۱۹، 2۷
هوکنیک: 3/ ۱۹

َهیَتمــی شــافعی = احمــد بــن محّمــد بــن علــی= ابــن 
حجــر: 3/ 20۹، 2۷۵، 2۷۸؛ ۶/ ۱0۱، ۵04

َهیَثم بن َجمیل: 1/ ۱۵۹
َهیَثم بن عبدالغّفار طائی بصری: 5/ 4۱4

َهیَثــم بــن عــدی طائــی: ۲/ ۱44، ۱۹۵؛ 5/ 4۱4؛ ۷/ 
4۶۷؛ 1۰/ 2۷2

یــب = ابــو ســعید الّشاشــی: 1/ ۹2، ۹۳، 
َ
َهیَثــم بــن کل

۱۹۵، 4۸۶؛ ۹/ 4۸۵
َهیَثمــی قاهــری شــافعی = علــی بــن ابــی بکــر بــن 
ســلیمان = نــور الدیــن: 1/ 4۳، ۶۳، ۶۶، ۶۷، 
 ،۱2۹ ،۱22 ،۱۱۷ ،۱۱2 ،۱۱0 ،۱00 ،۹۸ ،۹۳ ،۸2 ،۷۱
 ،۳0۱ ،2۹۷ ،2۹۶ ،2۹۳ ،2۳4 ،۱۸۷ ،۱42 ،۱۳۶
 ،۳2۸  ،۳22  ،۳۱۷  ،۳۱4  ،۳۱۳  ،۳0۶  ،۳0۵
 ،2۶2  ،20۸  ،۱۸۵  ،۱2۶  ،4۳  /3 4۹۶؛   ،۳42
 ،2۸۳  ،2۸2  ،2۷۹  ،2۷۷  ،2۷2  ،2۶۹  ،2۶۷
 ،۳0۹ ،۳0۸ ،2۹۹ ،2۹۵ ،2۹۳ ،2۹2 ،2۹0 ،2۸۵
 ،۳42  ،۳۳۷  ،۳۳۶  ،۳۱۶  ،۳۱۳  ،۳۱2  ،۳۱۱
 /۸ ۹۷، ۳۳۶، ۵0۳؛   /۶ ۳44، ۳4۵، ۳۷2؛ 
 ،2۸2  ،2۷۷  ،2۷۶  ،2۵۷  ،24۳  ،۱۸۳  ،۱۸2
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 ،۵۵0  ،۳۱۳  ،۱۸۶  ،۹۹  /1۰ 40۵؛   ،404  ،۳۹0
۵۵2  ،۵۵۱

واثق عّباسی: ۲/ ۵۷۳؛ 3/ ۵۶؛ 11/ ۱۹۹
واثلة بن اسقع: 5/ 4۷۱

واحــدی نیشــابوری = علــی بــن احمــد بــن محّمــد = 
ابــو الحســن: 1/ ۹۸، ۱۷۵، 20۹، ۳۷2، ۳۷۵، 
 ،4۶4 ،۱0۱ ،۹۶ ،۸۸ ،۸۳ ،۶۸ ،۶۷ ۶۳2؛ ۲/ 
4۶۶، 4۶۹؛ 3/ ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۱، 24۳، 24۵، 
 ،4۸  ،4۷  ،4۶  /۹ 444؛   /۷ 4۶2؛   /۴ 2۶2؛ 

20۷ ،20۶  /1۰ ۱0۹، ۵0۹، ۵۳2، ۵۳۳، ۵۵2؛ 
واردی ُمقری: ۶/ ۷۵، ۷۷

واسانی: 11/ 44۱
واصل بن عبداألعلی: 1۰/ ۸۱

واعــظ اســترآبادی = اســماعیل بــن علــی بــن مثّنــی: 
۳۳0 /5

ــرو: 1/ ۵۳۱، ۵۵0؛ ۲/ ۹۶،  ــن عم ــد ب ــدی = محّم واِق
۱۷۸، 2۵۳، ۵۶۶؛ 3/ 24۱، 24۵؛ 5/ 444؛ ۶/ 
 ،۱۳4  /۸ ۵۳2؛   ،۵02  ،۳۹۸  ،۳2۶  /۷ ۵۱4؛ 
 ،۳۷۶ ،۳۶۵ ،۱۹۳ ،۱۹2 ،۱۶۳ ،۱40 ،۱۳۹ ،۱۳۶
 ،4۵۸  ،4۵2  ،42۷  ،4۱۵  ،400  ،۳۹۹  ،۳۷۸
4۷۱، 4۷2، 4۷۳؛ ۹/ ۸، ۱۶، ۶۷، ۱۸۵، ۱۵۶، 
 ،4۷۶  ،۳۷۷  ،۳0۳  ،2۹۷  ،2۸۶  ،2۵4  ،22۳

4۸4، 4۹۱؛ 11/ 2۶
واال ویتنرت: 3/ ۱۹

وامق نصرانی: 3/ ۵، ۱۱، ۱۷
وائــل بــن حجــر حضرمــی: ۸/ 2۷۶؛ 11/ ۸۷، ۸۸، 

۹۱ ،۸۹
وائل بن داوود: ۹/ 4۹۵؛ 1۰/ ۱۷2

وبرة بن قیس خزرجی: ۶/ 2۷0؛ ۷/ 24۸

وحشــی بــن َحــْرب َحَبشــی ِحمصــی = ابــو َوْســمه: 1/ 
 ،۱۳۱  /11 ۳0۳؛   /۷ 4۳؛   /۲ ۱2۳، 2۷0، ۵۱۹؛ 

2۵۳
وداعة بن ابی زید انصاری: ۹/ ۵۶4
وّراق اصفهانی = ابو  حفص: ۴/ ۱۱۵

وّراق بن عبدوس = ابو الطّیب: 3/ ۵4
وّراق قّمی: ۴/ ۵۳۹
ورد بن زید: ۲/ ۳0۸

وردان )غــالم عمــرو بــن عــاص(: ۲/ 220، 22۱؛1۰/ 
۹۵

َوْرقــاء بــن ســمی َبَجلــی: ۷/ 4۵4؛ ۹/ ۱۹۶، 2۶2؛ 
۹۵ ،۸۸  /11

وزیْر ابو سعید آبی: ۷/ ۱۱۷
وزیْر ابو نصر: ۴/ ۱۵۱، ۱۵۶

وزیر شمس الملک: 1/ 42۸
وّضــاح بــن عبــداهلل یشــکری واســطی بــّزاز = ابــو َعوانــه: 
 ،۱۵۳ ،۱4۸ ،۱۱0 ،۱0۷ ،۸۳ ،۷۷ ،۷۶ ،۷۵ /1
 ،2۹۸  /3 42۵؛   /۲ ۵0۷؛   ،4۹۵  ،۱۹۹  ،۱۶۶
۳۱0؛ ۶/ ۱۸۱، ۳۳۶، ۳۵۱، 4۵2، ۵0۷؛ ۹/ 4۵، 

4۶۸، ۵22؛ 11/ ۳0
وطــواط = محّمــد بــن ابراهیــم بــن یحیــی: ۲/ ۱۱۱، 

4۳  /۴ 4۹4؛   ،20۷  ،۱۸۸  ،۱۱۳
کوفــی: 1/ ۱۵۶؛ ۲/ 4۷۱؛ 3/ ۱4۶؛  وکیــع بــن جــّراح 
 /۸ ۵۶۹؛   /۷ 4۸۱؛   ،۳۶0  /۶ 4۳2؛   ،۵۹  /5
20۳ ۱۶2، ۱۶۳؛ 11/  ۵۸، 2۹2، ۳2۷، ۳2۸؛ ۹/ 

وکیع بن مالک: 1/ 420
ولــی الدیــن = احمــد بــن عبدالرحیــم = ابــو ُزرعــه ابــن 
 ،20۹ ،20۸ ،20۶ ،۱۳2  /3 ۵4۳؛   /1  العراقــی: 

2۱4، 2۱۷؛ 5/ 22۶
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ولی اهلل ابو الحسن شاذلی: 5/ ۱00؛ 11/ 24۸
ولی اهلل ابو العّباس مرسی: 11/ 24۸

 احمــد 
ّ

ولــی اهلل بــن حبیــب اهلل بــن محــب اهلل ابــن  مــال
عبدالحــق ســهاوی لکهنــوی: ۶/ ۱0۹

ولی اهلل سیدی یاقوت شاذلی: 11/ 24۸
ولی اهلل لکهنوی هندی: 1/ 4۵4؛ ۹/ 4۷0

ولید بن ابی هشام بصری: ۹/ ۵2۷
َمة طبرانی َازدی: 5/ 4۱۵

َ
ولید بن َسل

ولید بن سلیمان دمشقی: ۹/ 4۱۳
ولید بن ُسَوید: 1۰/ ۱۵4
ولید بن صالح: 1/ ۸۷

کوفــی: 5/  ولیــد بــن عبــداهلل بــن ابــی ثــور همدانــی 
4۱۵

ولیــد بــن عبدالملــک بــن مــروان: 3/ 4۱2؛ 5/ 4۵۱؛ 
۸/ 402؛ ۹/ ۵۱۸
ولید بن َعَبده: ۲/ ۱۶0

ولیــد بــن ُعَبیــد = ابــو عبــاده = ُبْحُتــری: 1/ ۱۸۷؛ ۲/ 
 /3 ۵۸4؛   ،۵۶۱  ،۵۱۶  ،۵۱۱  ،۵۱0  ،۵0۹  ،2۸۷

۸۶، ۸۸، ۵۶۱؛ ۴/ 2۹2، 2۹4
ولید بن ُعتَبه: ۷/ ۳0۳؛ 1۰/ 2۳0، 4۶0

ولیــد بــن عقبــة بــن ابــی ُمَعیــط = ابــو وهــب: 1/ ۳۱0، 
 /3 24۹؛   ،24۸  ،24۷  ،20۸  ،۸۷  /۲ ۳4۸؛ 
 ،۱۹2  ،۱۹۱  /۸ ۳2۳؛  ۱۸۱؛۷/   ،۱۸0  /۶ ۳۵2؛ 
 ،۳۹۵ ،۱۹۹ ،۱۹۸ ،۱۹۷ ،۱۹۶ ،۱۹۵ ،۱۹4 ،۱۹۳
 ،44۱  ،42۵  ،424  ،42۳  ،4۱۹  ،4۱۸  ،4۱۶
44۳، 444، 44۵، 44۸؛ ۹/ ۱۵، ۱۶، ۳0، ۳۷، 
 ،240  ،۱۳۳  ،۱22  ،۹۸  ،۹۱  ،۹0  ،۶۱  ،۵۸  ،۵۶
24۸، 24۹، ۳2۳، 40۸، 4۳۷؛ 1۰/ ۳۸، ۹۳، 

۱۱۹ ،۷۸ ،۷۷  /11 ۱۱2، 2۳4، 4۸۸، ۵00؛ 

ولید بن ُعْقبة بن نزار َعْبسی: 1/ ۳۱0
ولید بن فضل َعَنزی: 5/ 4۱۵

ولید بن فضل مقبری: 1۰/ ۱۱۵، ۱۱۶
ولید بن محّمد موّقری: 5/ 4۱۵

ولید بن ُمغیره: 1/ 424؛ 5/ 2۱؛ ۷/ ۵۱۶، ۵۱۸
ولید بن هشام: 11/ 4۹

ولیــد بــن یزیــد بــن عبدالملــک: 1/ 4۱۸؛ ۲/ 40۹؛ 
4۱۱  /3

وهــب بــن حفــص = ابوالولیــد بجلــی حّرانــی: 5/ 
42۵  ،4۱۵

َوْهب بن حمزه: 1/ ۱2۳
 = ُجَحیفــه  ابــو   = ُســوائی  عبــداهلل  بــن  َوْهــب 
َوْهب الخیــر: 1/ ۱24؛ ۷/ ۳۷۵؛ ۸/ 2۶۳؛ ۹/ 

۵ ۶ ۵
وهب بن عبداهلل: ۷/ ۱۵0

وهب بن َکیسان: ۸/ 2۶۱؛ 11/ 4۹
وهــب بــن وهــب قاضــی = ابو البختری قرشــی مدنی: 

5/ 4۱۵، 4۷۹؛ ۷/ 4۳۹
ابــو   = ُســوائی  عبــداهلل  بــن  َوْهــب   = َوْهب الخیــر 
۵۶۵  /۹ 2۶۳؛   /۸ ۳۷۵؛   /۷ ۱24؛   /1 ُجَحیفــه: 

وهیب بن خالد: ۷/ 4۵۹
یاسر بن عامر بن مالک َعنسی: ۷/ 2۹0؛ ۹/ 4۶

یافعــی شــافعی یمنــی مّکــی = عبــداهلل بــن اســعد بــن 
 ،4۱۶  ،۵۵  /3 ۵۶۳؛   ،۷۹ 2۳۱؛۲/   /1 علــی: 
 ،۱2۸  ،۵۷  ،۵0  /۴ ۵۹۶؛   ،۵۶4  ،۵۶2  ،44۱
 ،۱0۱ ،44 ،4۳ ،42 ۱4۵، ۱4۶، ۱۸0، 2۶۹؛ 5/ 
۳0۶، ۶04؛ ۷/ ۳۱۵، ۳۳۶، ۳4۱، ۳44، ۳4۶، 
40۷؛ ۹/ 2۵، 2۷، ۷۷، ۱۶4؛ 1۰/ ۹2؛ 11/ ۱۹۱، 
 ،2۷۶ ،2۵۹ ،24۸ ،22۷ ،224 ،2۱۵ ،2۱2 ،2۱0

2۷۷
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یاقــوت بــن عبــداهلل = َحَمــوی: 1/ ۳4، ۳۹، 204، 
2۱۵، 220، 2۷۱؛ ۲/ ۶۱، ۷۹، ۱۶۶، 2۸۳، ۳02، 
 ،۵۵۱  ،۵۵0  ،۵4۹  ،۵4۳  ،۵۳۵  ،۵۱۷  ،۵۱۳
 ،۱0۶  ،۹۸  ،۹۷  ،۵۵  /3 ۵۸4؛   ،۵۸۳  ،۵۸۱
 ،۵24  ،۵2۳  ،۵۱۸  ،۵۱۵  ،۵۱4  ،۵0۵  ،۵04
۵۳2، ۵۳۸، ۵4۳، ۵۵۵، ۵۶2، ۵۶۸؛ ۴/ ۵0، 
 ،۱44 ،۱2۹ ،۱2۷ ،۱2۶ ،۸۱ ،۶2 ،۵۶ ،۵۵ ،۵4
 ،4۹0 ،4۸2 ،4۵۷ ،42۷ ،2۷4 ،2۶۱ ،2۱۶ ،۱۸۱
۵۵۶، ۵۵۷، ۵۶0، ۵۶۵، ۵۷۵؛ 5/ 2۳، 422، 
۶0۱، ۶02، ۶0۳، ۶20؛ ۶/ ۳۳2؛ ۷/ ۳۸4؛ ۸/ 

۱۵4 ۳00، ۳2۵، ۳۳۱؛ 1۰/  ۸۱، 204؛ ۹/ 
یاقوت بن عبداهلل مستعصمی: 11/ ۵۷0

یحموم )غالم عثمان(: ۹/ ۱۶
یحیس: ۸/ ۳0۶، ۳0۷

یحیی بن   سعد: ۶/ ۸۳؛ ۸/ ۹۸
یحیــی بــن ابــی المعالــی محّمــد بــن علــی قرشــی: 1/ 

۳0۷
یحیی بن ابی انیسة جزری رهاوی: 5/ 4۱۶

یحیی بن ابی   ُبَکیر کوفی: ۸/ 4۹0
یحیی بن ابی حّجاج بصری: ۹/ ۵۱4، ۵۱۵

یحیی بن ابی طالب: ۹/ 4۷۷، 4۷۹؛ 11/ ۱۷۱
ــی = نجیب الدیــن: 

ّ
یحیــی بــن احمــد بــن یحیــی حل

۵۷۳ ،۳۸۹ ،2۸2 /۴
یحیی بن آدم: 1/ ۱۶۱، ۳2۵، ۵۳0؛ ۸/ ۵۸، 4۸۹

یحیی بن اکثم: 1/ ۳۵۹؛ ۲/ ۵۶۷، ۵۷۵؛ ۶/ ۳۱۳
یحیی بن اّیوب: ۸/ ۳0۱

ــد: ۲/  ــو محّم ــی = اب کوف ــدی  ــالل = عب ــن ب ــی ب یحی
4۹4

یحیی بن ثابت: 5/ 4۳۸

یحیی بن َجریح بغدادی: 1/ 4۷۸
یحیی بن جّزار کوفی: 3/ ۱4۶

یحیی بن َجْعده: 1/ ۷۸، ۸۳، ۱42، ۵۱۱
یحیی بن حاطب: ۶/ 2۵۵؛ ۸/ ۳۵2

یحیی بن حّسان بصری: 1۰/ ۱۶۵
یحیی بن حسن بن جعفر حسنی: 5/ ۱۵۶

ــی = ابــن ِبطریــق = شــمس 
ّ
یحیــی بــن حســن حل

الدیــن: 1/ ۶2، ۸۷، 2۹۸، ۳۷۱، ۳۷2، ۵۷0، 
4۳  ،۱۹  /۶ ۷۶؛  ۶0۷؛۲/ 

 ،۱۶۶ ،۱۱0 ،۱0۷ ،۸۳ ،۷۷  /1 حّمــاد:  بــن  یحیــی 
 /۹ ۳۶۶؛   ،۳۱0  ،2۹۸  /3 4۹۵؛   ،۱۹۹  ،۱۷۸

4۶۸
یحیی بن حمزة علوی یمنی: ۴/ 2۷۵

یحیی بن خذام: ۹/ ۵۱4
یحیی بن خّیاط: ۴/ ۵۸۳

یحیــی بــن زکریــا: 3/ ۵24، ۵2۶، ۵2۷، ۵۳0؛ 1۰/ 
۱42، ۱۶2، ۱۹۷؛ 11/ 200

یحیی بن زیاد کوفی نحوی = فّراء: 1/ ۵۶۸
یحیی بن زید شهید: ۲/ 4۹۵؛ 3/ 40۳، 404، 4۱۱

یحیــی بــن ســعدون = ُقرُطبــی: 1/ 2۱۵، 40۷؛ 3/ 
۳40  /۶ 244؛ 

یحیی بن سعید )برادر اشدق(: ۸/ 404
یحیی بن سعید = ابو حّیان تیمی: 1/ ۱4۳

یحیی بن سعید اموی: ۹/ 42۸
 ،۱2۳  /1۰ ۵۶۶؛   /۲ انصــاری:  ســعید  بــن  یحیــی 

۵۵4  ،۳2۵  ،۱۶۷  ،۱۳۵
یحیی بن سعید بن حّیان: 1/ ۱4۷

ــو الفــرج: 1/  یحیــی بــن ســعید ثقفــی اصفهانــی = اب
۶40  ،۶۱0
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ــی: ۴/ ۳۸۷، ۵۶۸، ۵۷۱؛ ۶/ 
ّ
یحیــی بــن ســعید حل

،۱۹
یحیــی بــن ســعید َقّطــان: 1/ ۵2۸؛ 5/ ۵۷، 42۳، 
4۹۵؛ ۶/ ۳۶۵، 4۱۶؛ ۷/ 4۵۷، 4۵۹؛ ۸/ ۹۹، 
۱۵0، 22۱؛ ۹/ ۱۶0، ۱۶۱، ۱۶2، 4۱۷، 4۷4، ۵۱۵، 

۵4۹ ،۵۳4 ،۵2۵
یحیی بن سکن بصری: 5/ 4۱۶

َمة بن کَهیل: 1/ ۶۶
َ
یحیی بن َسل

یحیــی بــن ســلیم فــزاری واســطی ابــو َبلــج: 1/ ۱۱0، 
4۶۸  /۹ ۱42؛ 

کوفــی ُجْعفــی ُمقــری: 1/ ۱۷4،  یحیــی بــن ســلیمان 
۳2۶؛۸/ ۳0۱؛ ۹/ ۱۶۳

یحیی بن شبیب یمانی/ یمامی: 5/ 4۱۶، 4۵۹
دمشــقی  َنــَووی   = حســن  بــن  شــرف  بــن  یحیــی 
شــافعی = محیــی الدیــن: 1/ 224، 2۵۵، 444؛ 
۲/ 2۷2؛ 3/ ۳۶، ۱0۳، ۱۶۳، 4۱۵، 4۸۹، 4۹0؛ 
 ،۳4۳ ،۳۳۳ ،2۹4 ،2۹۳ ،2۳2 ،۱۸۵ ،۸2 /۶
۳4۸، ۳4۹، 42۷، 4۷۹، 4۸0، 4۸2، ۵۱4؛ ۷/ 
۱40، ۱۹۵، 244، 2۶۸، 2۶۹، ۳2۱، ۳۸۹، ۳۹۶؛ 
 ،2۵۵  ،24۷  ،244  ،2۳۶  ،2۳۱  ،۱0۹  ،۶۵  /۸
۳۳۱، ۳۳2؛ ۹/ 442، 44۳، ۵4۶؛ 1۰/ 20، ۳۷، 
۳۸، 4۷، 224، ۳0۵، ۳0۶، ۳۱4، ۳24، 4۱۱؛ 

2۳۶ ،2۳۵ /11
یحیی بن ُضَریس: 1۰/ ۱۷۵

یحیی بن عّباد بن عبداهلل بن زبیر: ۸/ ۹۶
یحیی بن عبد الرحمان بن حاطب: 1۰/ ۷۱

یحیــی بــن عبدالحمیــد: 1/ ۱۱0، 2۹۸؛ ۲/ ۷0؛۷/ 
۱۱۵؛ ۹/ 4۶۹

کوفــی = ابــو حجیــه =  یحیــی بــن عبــداهلل بــن ُحَجیــة 

اجلــح: 1/ ۳۱۶
یحیــی بــن عبــداهلل بــن حســن: 3/ ۵۸۷، ۵۸۸؛ 5/ 

۹0
یحیی بن عبداهلل تیمی: ۶/ ۳۶2

یحیی بن عبداهلل واسطی: 11/ 2۶۹
یحیی بن عبداهلل: ۲/ ۵۷4

یحیــی بــن عبدالوّهــاب = ابــو زکریــا اصفهانــی = ابــن 
 َمْنــده: 1/ ۳۶، ۶۵، ۱00، ۱04، 2۱۱، 442، 44۳؛ 
3/ 202، 20۷، 20۸، 20۹، 2۱2، 2۵0؛ 5/ 4۶۵؛ 
۶/ 2۵۷؛ ۷/ ۱2۸، ۳۸۸، ۳۹2، 444، 4۵۵؛ 
۸/ ۸2، ۸۳، ۱۵۵، ۳۸۷؛ ۹/، 42، 4۵، ۷۵، 
4۷۱؛ 1۰/ ۱۱۷، ۱۳0، ۱۳۱، 2۸0، 2۸۱؛ 11/ ۱۶۹

یحیی بن عبدویه ابو زکریا: 5/ 4۱۶
یحیی بن عثمان بن صالح: 11/ ۱4۳
یحیی بن عقبة بن ابی عیزار: 5/ 4۱۶

یحیی بن عالء: 5/ 4۱۷
ــا: 1/  ــو زکری ــن علــی = خطیــب تبریــزی = اب یحیــی ب
۵۱۵؛3/   ،۵۱۳  ،۱۸۶  ،۱۸۵  ،۱۸۳  /۲ ۵۸۵؛ 
 ،42۵ ،42۳ ،4۱۷ ،4۱۵  /۶ ۳۸۳؛   /۴ ۵۶۷؛ 

۱0۹  ،۱0۸  /۸ ۳۳۵؛   /۷ ۵0۳؛   ،4۷2  ،42۶
یحیــی بــن علــی بــن عبــد الرحمــان بلنســی مالکــی: 

4۱۷ /5
یحیی بن علی قرشی اموی مالکی: 5/ ۱42، ۱4۷

ــد: 3/ ۶۸، ۷0،  ــن زی ــن حســین ب ــن عمــر ب یحیــی ب
4۱۳ ،4۱0 ،402 ،۱0۳ ،۱02 ،۹۸ ،۹۷

یحیی بن عنبسه قرشی بصری: 5/ 4۱۷، 4۹۸
یحیی بن فهد = ابو محّمد: ۴/ ۱۵۶

یحیی بن محّمد اخباری: 1/ 202، ۳۱۱
ــری َبْغیانــی: 1/  یحیــی بــن محّمــد بــن عبــداهلل َعنَب

۱۹۶ ،۹0
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یحیــی بــن محّمــد علــوی حســینی = ابــو محّمــد: 1/ 
۶۵2

یحیی بن محّمد َعنَبری = ابو زکریا: 1/ ۹0
یحیی بن معاذ: 1/ ۱۷۸

یحیــی بــن َمعیــن بغــدادی = ابــن  َمعیــن: 1/ ۱۵۳، 
۱۵۷، ۱۷۳، ۶۵۳؛ ۲/ ۱۵۸؛ 3/ ۱۵۱، ۳۷2؛ ۶/ 
۸۹، ۹0، ۹۶، ۹۷، ۱۱0، 2۸2، ۳۵۳؛ ۷/ ۱۵۷، 
۳۹0، 44۹؛ ۸/ ۵۸، ۶4، ۶۹، ۸۳، ۹۸، ۱۳۹، 
2۳۵، ۳0۵، ۳۶۳، 40۹؛ ۹/ 4۵4، 4۵۸، 4۵۹، 
 ،۱۳۵  ،۱22  ،۱۶  /1۰ ۵۷0؛   ،۵۳۶  ،۵2۹  ،۵2۷
 ،۱۸۷ ،۱۶2 ،۱۶۱ ،۱۵۱ ،۱4۸ ،۱4۷ ،۱۳۹ ،۱۳۷
 ،۵۸۵ ،۵۸4 ،۵۳0 ،4۱2 ،22۱ ،220 ،2۱۹ ،2۱۷
 ،۱۳۸  ،۱۳۷  ،۱۳۶  ،۱۳۳  ،4۳  ،2۵  /11 ۵۸۶؛ 

۱۷۱ ،۱4۵
یحیی بن ُمغیرة رازی: 1/ 2۸۵

یحیی بن میمون = ابو اّیوب بصری: 5/ 4۱۷
یحیی بن نافع: 1۰/ ۵۷

یحیی بن هاشم غّسانی سمسار: 5/ 4۱۷
یحیی بن هبیره: 5/ 24

یحیی بن یحیی: ۹/ 4۷۱
یحیی بن یعلی: 1/ 4۵۷، 4۶۱، 4۶4

یحیی بن یعمر: ۷/ ۱۷2
یحیی بن یمان ِعجلی: ۷/ ۱۶۳

یحیی ِحّمانی: 1/ ۹۳، ۳۹۳، ۳۹۹؛ ۲/ ۷۳
یحیی غراماطیقی: ۶/ 442

یحیی ُقرُطبی = ابو عبداهلل: ۶/ ۵02
یحیی نبی؟ع؟: 1/ ۶۳۹؛ ۴/ ۵۳0؛ ۷/ ۱۷۱، ۱۷۳

یحیی نحوی: ۶/ 444
یحیی یشکری: 1۰/ ۱۳۸

یرفأ )غالم عمر(: ۹/ 2۵۶
یزید َاْودی: 1/ ۳4۹

یزید بن ابی حبیب: ۹/ ۵۵۱
یزید بن ابی حّیان: 1/ ۸4

یزید بن ابی خالد: ۷/ 44۸
کوفــی: 1/ ۱42، ۳۱0، ۳۱۱، ۳۱2؛  ــاد  ــن ابــی زی ــد ب یزی

3/ ۱4۶؛ 5/ ۳4۵
یزید بن ابی سعید: 5/ ۱۹0

یزید بن ابی سفیان: ۴/ 20۱، 24۱؛ ۸/ 4۳0
یزید بن اسد َبَجلی: ۹/ ۳0۱

یزیــد بــن اســد بــن کــرز َبَجلــی قَســِری: ۹/ 24۱، 2۹۸، 
۳0۱ ،2۹۹

یزید بن اصم: ۷/ ۳۸۷
یزید بن ثعلبه: ۷/ ۳۷۷
یزید بن جشم: 1/ ۵۳۷
یزید بن حارث: ۲/ ۱20

یزید بن حاطب: 5/ 242
یزید بن حجیة تمیمی: 11/ ۹0، ۹۸

یزید بن ُحَصین حارثی ذوالفّضه: ۶/ ۱۳۸
یزید بن حویرث انصاری: ۹/ ۵۶4

کوفــی: 1/ ۷۷، ۸4، ۱4۳،  یزیــد بــن حّیــان تیمــی 
۱4۷

یزید بن خالد عمی: 5/ 4۱۷
یزید بن خزام خزرجی: ۷/ ۳۸۱

غ ِحمَیــری: ۲/ ۳۵۳، ۳۵4؛  یزیــد بــن ربیعــة بــن مفــِرّ
1۰/ ۳40؛ 11/ ۵4

یزید بن ربیعة بن یزید دمشقی: 5/ 4۱۸
یزید بن ربیعه: ۶/ ۱۹۷

یزید بن رقیش: ۷/ ۳۸2
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یزید بن رکانه: ۶/ 2۱۱
یزید بن زریع: 5/ 4۶؛ ۷/ 4۵۶؛ ۹/ ۵۵0؛ 1۰/ ۱۱4

یزید بن شراحیل انصاری: ۲/ ۱02، ۱0۳
یزید بن شهاب: 11/ ۱۷۳

یزیــد بــن طعمــة بــن جاریــة انصــاری خطمــی: ۹/ 
۵۶4

یزید بن عامر خزرجی: ۷/ ۳۸۱
کوفــی: 1/  یزیــد بــن عبــد الرحمــان بــن اســود َاْودی 

۱4۳
یزیــد بــن عبدالملــک بــن مــروان: ۲/ ۹، ۳2۳؛ ۸/ 

402
ق: 1/ ۳۵۸ یزید بن عمر بن ُمَوِرّ

یزید بن عمر بن ُهَبیره: 3/ ۵۸۸
یزید بن عمرو بن مرزوق: 1/ ۳۵۹

یثی بصری: 5/ 4۱۸
َ
یزید بن عیاض ل

ق: 1/ ۳۵۹ یزید بن عیسی بن ُمَوِرّ
یزیــد بــن قیــس ارحبــی: ۸/ ۱۹4؛ ۹/ ۵، ۵۹، ۸0، 

۵۱۱  ،۹۳  /1۰ ۸4، ۱۸4، 22۹، 2۳۶؛ 
یزید بن قیس بن یزید = ابو مختار: ۶/ 40۹

یزید بن کثیر: 1/ ۱۱۵
یزیــد بــن محّمــد بــن عمــر بــن مذعــور تمیمــی: ۲/ 

۳۹۹  ،۳۷۱
یزید بن محّمد بن عمران: ۲/ ۳۷۱

یزید بن محّمد َمْرَوزی: 5/ 4۷۳؛ 11/ ۱۵۵
ل: 5/ 4۱۸؛ ۹/ ۵۳۵، ۵۳۶

ّ
یزید بن مروان خال

ــفیان: ۲/ 2۳4، 2۳۵،  ــی س ــن اب ــة ب ــن معاوی ــد ب یزی
2۶0، 2۹۶، 40۶؛ 3/ ۱۱۷، 2۵۵، 2۵۶، ۳۷۸، 
۳۸۶، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۱، ۳۹2، ۳۹۳؛ 5/ ۱0۶، 
۸۷، ۵4۳، ۵۵۱؛  42۵، 4۵۱، 4۷۱، ۵4۹؛ ۶/ 

۷/ 20۵، 20۶، 2۳4، 2۷۹؛ ۸/ ۳۸0، ۳۸2؛ ۹/ 
۵۹2؛ 1۰/ 4۱، ۵4، ۸۳، 2۶۱، 2۸۱، ۳4۶، ۳4۹، 
۳۵۹؛ 11/ 2۷، ۳۱، ۳۵، ۶۷، ۶۸، ۸۱، ۹0، ۱۹2، 

۳۱۱ ،2۵4 ،2۵۳ ،24۶
یزید بن مکفف نخعی: ۸/ 4۱۷؛ ۹/ ۶0، 2۶۳

یزید بن ُمنذر خزرجی: ۷/ ۳۸۱
یزید بن هاد: ۸/ 4۷

یزیــد بــن هــارون: ۲/ 4۸۵؛ 5/ ۵2، ۳40، 4۵۳؛ ۷/ 
۱4۹؛   /1۰ ۵۱۵؛   /۹ ۵۸، 24۹، 4۹0؛   /۸ ۱۶4؛ 

۱۷۱ /11
یزید بن وداع: ۲/ ۳۵۳

یزید بن ودیعه: 1/ ۳04، ۳0۵، ۳۳۱
یزید بن ولید ناقص: ۲/ 40۹؛ ۸/ ۱2۱

یزید بهی: 1۰/ ۱۷2
ل: 1۰/ ۱۳۹ ّ

یزید خال
یزید رشک: 3/ ۳2۷

یزید فقعسی: ۸/ ۵0۳، ۵۱2، ۵۸0؛ ۹/ ۳4۱
یزیــد/ زیــد بــن َشــراحیل انصــاری: 1/ ۸۷، ۳۱۸، 

۵۱۱  ،۳2۱
َمی = ابو غادیه: 1/ ۵4۳

َ
یسار بن َسُبع َسل

یسار بن غلیاض: 11/ ۸0
یسیر انصاری: ۷/ 20۶

یعقوب ابو یوسف اعشی: 5/ 4۱۸
یعقوب بن ابراهیم بیهقی = ابو الفرج: ۴/ ۳۸۹

ــو یوســف: ۸/ ۵۷،  یعقــوب بــن ابراهیــم قاضــی = اب
 ،24۹ ،44۹ ،24۷ ،24۶ ،244 ،۱۸۱ ،۱۶0 ،۵۸

2۵0
َمة قرشــی = ماجشــون: ۸/ 4۱0؛ 

َ
یعقــوب بــن ابــی َســل

2۱۱ /11



51۷ فهرست نمایگان:  کسـان

یعقــوب بــن احمــد َســِری = ابــو القاســم: 1/ 4۵۹؛ ۴/ 
4۵۷ ،4۵۶

یعقوب بن اســحاق = ابو عوانة نیشــابوری اســفراینی: 
1/ ۱۶۵؛ 5/ ۳0۱؛ ۶/ ۵02

یعقوب بن اسحاق = کندی: ۲/ ۵۱2
یعقوب بن اسحاق بیهسی: 5/ 4۱۸

کثیــر انصــاری مدنــی: 1/  یعقــوب بــن جعفــر بــن ابــی 
۱۸۶ ،۱۵۹ ،۹4

یعقوب بن َجهم حمصی: 5/ 4۹0
یعقــوب بــن حمــدان بن کاســب = ابو یوســف مدنی: 

۱۷۵ ،۸۹ /1
یعقــوب بــن ســفیان: 1/ ۱4۶، ۱۶۶، 44۳؛ ۶/ 2۸۳؛ 
۷/ ۱۳۶، 442، 4۵0، 4۵۵؛ ۸/ 2۳۵؛ ۹/ ۱۶۳

یعقــوب بــن  َشــیبه: 1/ ۱۵2، ۱۶۱، ۱۶2، ۱۶۶، ۱۳۶، 
۱۷۱، ۱۸۸، ۶۵۳؛ ۷/ 4۳۹، 4۵۷؛ ۸/ ۶۹، ۹۹، 

۱۵0؛ ۹/ ۳۷۵، 4۵4؛ 1۰/ ۱۷۶، 22۱؛ 11/ 2۱۱
یعقوب بن کلس ابو الفرج: ۴/ ۱۷

یعقوب بن مجاهد ابو حمزه: ۸/ ۱40
یعقوب بن ولید َازدی مدنی: 5/ 4۱۸

یعقوب بن یزید بن طلحة تیمی: ۲/ ۳۵
یعقوب بن یوسف بن زیاد: 1/ ۶۶

یعقوب بن یوسف مطوعی: 5/ ۵۵
یعقوب الهوری: ۶/ ۱04

یعقــوب نبــی؟ع؟: ۲/ 4۱۸، 4۶۷؛ ۶/ ۶۱، ۵۳۸، 
2۷۵ ،2۷۱ ،4۵ ،۳4  /۷ ۵۶۳؛ 

یعقوبــی = احمد بن اســحاق بن جعفــر: 1/ 424؛ ۲/ 
 ،22۵ ،220 ،۱۸۸ ،۱۶۹ ،۱۶۳ ،۱4۱ ،۱2۱ ،۹۱ ،۸۱
2۷0، 4۹۵، 4۹۷؛ 3/ 20، 2۸۶، 4۱0، 4۱۱، 4۱2، 
4۱۳؛ ۶/ 2۷۵، 2۷۶؛ ۷/ 4۵، ۱0۷، ۱۳۱، ۱۳2، 

 ،20۵ ،۱۹۹ ،۱۹۵ 2۸۱، ۵2۳، ۵۳۳، ۵4۱؛ ۸/ 
 ،4۳۸ ،4۳۷ ،42۷ ،۳۷4 ،۳۷۳ ،2۵۷ ،2۱0
4۶0، 4۶۳؛ ۹/ ۱۹، 40، ۱0۳، ۱04، ۱۱۶، ۱۸۸، 

40۸ ،۳۳2 ،۳۳0 ،2۹۷
ــی: 5/  ــی حّران ــم عقیل ــو الَهیَث ــدق = اب ــن اش ــی ب یعل

۵2۷  ،4۱۸
یعلــی بــن امّیــة بــن ابــی ُعَبیدة تمیمــی َحْنَظلــی: ۷/ 

۳22؛ ۸/ ۱۷۸، 4۳۸، 440؛ ۹/ ۵۶4
یعلی بن ُعَمیر بن یعمر نهدی: ۹/ ۵۶۵

ــرازم: 1/ ۷۳،  ــو ُم ة بــن َوْهــب ثقفــی = اب ــّرَ یعلــی بــن ُم
۱04، ۱22، ۱24، ۱۳۵، 2۷0، 2۹۳، ۳۱۸، ۵۱۹؛ 

۲/ 40۳؛ 3/ ۱۸0، ۳4۷؛ ۸/ ۳۸۳
یعلی بن منیه: ۹/ ۱۷2

یعیش بن سعید: ۷/ 42۳
یغنم بن سالم بن قنبر = غنم بن سالم: 5/ ۳۸2

یمان بن عدی: 5/ 4۱۸
یمین الّدوله ابن  سبکتکین: 5/ 2۱

یوسف اردبیلی: 5/ 2۶0
یوسف بدیعی دمشقی: ۲/ ۵۱۷؛ 11/ 44۱

یوسف بن ابی حاِتم شامی: ۴/ ۵۷4
یوسف بن ابی حفص زاهد: 1۰/ 222

ابــن  ســفاری   = دمشــقی  نصــر  ابــی  بــن  یوســف 
۱۱4  /5 محــّدث: 

یوسف بن ابی یوسف: ۸/ ۵۷
یوسف بن احمد: 5/ 4۶4

یوسف بن اسباط: 5/ 4۳۳
یوســف بــن اســماعیل = َنبهانــی: 1/ 2۶۵، ۳02؛ ۲/ 

4۵۶، 4۶۶؛ 3/ 2۶2؛ 11/ 4۵۱
یوسف بن جعفر خوارزمی: 5/ 4۱۹، ۵24
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یوسف بن حاتم شامی: ۲/ ۷۶
یوســف بــن حســن قاضــی بغــدادی: ۴/ 2۷۶؛ 1۰/ 

۵۵۷ ۱42؛ 11/ 
یوسف بن خالد سمتی فقیه: 5/ 4۱۹

ــو الحّجــاج: 1/ ۹۱،  یوســف بــن خلیــل دمشــقی = اب
4۶4؛ 5/ ۱42، ۱4۷، ۱4۸، ۱۵0، ۱۵۱

یوسف بن سفر = ابو فیض دمشقی: 5/ 4۱۹
ــاج: 1/  ــو الحّج ــْنَتَمِری = اب ــلیمان َش ــن س ــف ب یوس

۵۱۶  /۲ ۵۷۳؛ 
یوسف بن شروان ُمقری: ۲/ ۱0۷

یوسف بن صالح الدین حنفی: 1/ ۵02
یوســف بــن عبــد الرحمــان = ِمــّزی دمشــقی = ابــو 
الحّجــاج: 1/ ۵۱، 22۸، ۳۳۵، 4۹۸؛ 5/ ۷2، 
22۱؛ ۶/ ۹۶، ۱۱۱، 4۳۱، ۵۱۹؛ ۶/ ۹۶، ۱۱۱، 4۳۱، 

۵۱۹؛ 11/ ۳0
یوسف بن عبداهلل بن سالم: ۹/ ۳۱۸؛ 1۰/ ۳2۵

ابــن  عبدالَبــّر   = محّمــد  بــن  عبــداهلل  بــن  یوســف 
ُقرُطبی = ابو عمر: 1/ ۳4، ۵۱، ۵۶، ۵۷، ۵۹، ۶۱، 
 ،442 ،4۳۵ ،۳4۸ ،2۸۶ ،2۶۷ ،20۸ ،۸۳ ،۶۵
44۳، 4۹۱، 4۹۸، ۵۳۷، ۵۵۸؛ ۲/ ۷۹، ۸4، 
 ،۱۹۵  ،۱۸۸  ،۱۷۸  ،۱۵0  ،۱4۳  ،۱۳۱  ،۱۱0  ،۸۶
244، 2۷0، 4۵۵، 4۸۳؛ 3/ ۱۹۱، 2۶۵، 2۷۷، 
 ،۳42  ،۳4۱  ،۳2۶  ،2۹۳  ،2۹۱  ،2۷۹  ،2۷۸
۳4۳، ۳44، ۳4۵، ۳۶2، 4۹2؛ 5/ 2۶4، 4۳۱، 
 ،۱۵۶  ،۱۳۹  ،۱۳۷  ،۱۳۶  ،۱04  ،۹۳  /۶ 4۸۵؛ 
 ،2۷4 ،2۵۶ ،2۳۹ ،۱۹۳ ،۱۷4 ،۱۶۶ ،۱۶2 ،۱۵۹
 ،۳0۱  ،2۹۹  ،2۸۸  ،2۸۷  ،2۸۶  ،2۸۵  ،2۸4
 ،۳۸2 ،۳۶۹ ،۳۶۸ ،۳۳4 ،۳2۸ ،۳24 ،۳0۸
 ،4۷۳ ،4۷۱ ،4۶0 ،4۳۸ ،4۳۷ ،4۳۵ ،4۳4

 ،2۳۹ ،20۷ ،20۳ ،۱۶۷ ،۱۶۶ ،۱2۷ 4۹۳؛ ۷/ 
 ،42۳  ،40۷  ،40۱  ،۳۸۸  ،۳۸۷  ،۳۷۱  ،۳۳2
4۶0، ۵۳۷؛ ۸/ ۸۳، ۱02، ۱۱۷، ۱2۸، ۱40، ۱۵۱، 
 ،۳۷۶  ،۳۳۶  ،۳2۳  ،2۱۶  ،۱۹۸  ،۱۹۵  ،۱۵۸
۳۷۷، ۳۷۸، 4۱0، 4۱۱، 42۷، 42۸، 44۶؛ ۹/ 
۸4، 2۹۳، ۳2۳، 4۶۸، ۵2۸؛ 1۰/ ۱۶، ۱۷، ۱۸، 
 ،2۵۳ ،۱۷۵ ،۱۶2 ،۱۶0 ،۱۳۱ ،۱00 ،۷0 ،۵4 ،۵۱
 ،۳4۹  ،۳40  ،۳۳۸  ،۳۳4  ،۳۱۵  ،2۸۱  ،2۵4
 /11 ۵۷۹؛   ،۵۷4  ،۵۵۷  ،۵0۸  ،۳۵۸  ،۳۵۷
20۳ ،۱۶۹ ،۱۵۷ ،۱۵۶ ،۱۱۷ ،۸0 ،4۳ ،2۹ ،2۸
ــی = ســدید الدیــن: 

ّ
یوســف بــن علــی بــن مطّهــر حل

20 /۶
یوسف بن عمر ثقفی: 3/ ۱۱۶

یوسف بن عمر ختنی: ۲/ ۱۸0، ۳2۵
یوسف بن عیسی: 1/ ۱۷۷، ۳0۳، ۳۱۹، ۵۳0

یوسف بن فیروز: ۴/ 4۷2
یوســف بــن ِقْزُاوغلــی = شــمس الدیــن = ســبط ابــن 
 جوزی حنفی: 1/ 222، 40۸، 4۶4، 4۹2، ۵۷۱، 
۶0۹، ۶۱0، ۶۳۹، ۶۵2، ۶۵۹؛ ۲/ ۶۱، ۷2، ۸۶، 
 ،22۶ ،20۷ ،۱۱۷ ،۱04 ،۱0۱ ،۱00 ،۹۷ ،۹0 ،۸۸
2۸۳، 4۶۳، 4۶4، ۵4۳، ۵۵0؛ 3/ ۱۶۹، 2۷۸، 
202، ۳00، ۳0۷، ۳۱0، ۳2۱؛ ۴/ ۹۳؛ ۶/ 4۱، ۹4، 
 ،۳0۷ ،۱۸4 ،۱۶۶ ،۱4۸ ،۱۳۵ ،۱۳4 ،۱۱۶ ،۱۱2
 ،۵۱۵  ،۵۱4  ،۵0۳  ،4۹۹  ،4۶۵  ،42۱  ،۳۶۸
2۵، ۱۱۹، 2۷۷، ۳۳۶، ۵۳2، ۵4۱؛   /۷ ۵۱۸؛ 

۸/ 40۳؛ ۹/ ۱۶۱؛ 1۰/ 2۶0؛ 11/ 2۹
ــو الحّجــاج =  یوســف بــن محّمــد بلــوی مالکــی = اب
ابــن الشــیخ: 1/ ۳۵، 220؛ ۲/ ۶0، ۵۱۳، ۵۱۶، 

۹4 ۱۵4؛ ۶/  ۶02؛ 3/ 
یوسف بن محّمد بن احمد جلودی رازی: ۴/ ۹0
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یوسف بن محّمد بن سابق: 1/ ۱۳2
یوسف بن محّمد دبابیسی: ۲/ ۱۸0،

یوسف بن محّمد مؤّدب: 3/ 2۶۸
کوفــی = ابــو یعقــوب: 1/  یوســف بــن موســی َقّطــان 

2۱۸  /1۰ ۵۳0؛   ،۳۱۱  ،۱۷۸
یوســف بــن یزیــد بــراء بصــری = ابــو معشــر: ۹/ 424، 

4۵2 ،4۵۱
یوسف بن یعقوب َشیبانی = ابو الفتح: 1/ ۳۱2

یوسف فیشی مالکی: 1/ 2۵۵؛ ۷/ ۵۶، ۳۶۱
یوســف نبــی؟ع؟: 1/ 4۳4؛ ۲/ 4۶۷؛ ۶/ ۶۳، 402، 

۵2۱، ۵۳۸، ۵۶۳؛ ۹/ ۱20، ۳۷۵
یوسف نّساج: 11/ 24۵

یوسف همدانی = ابو یعقوب: 5/ ۱2۳
یوسف واسطی اعور: ۴/ ۵۶0؛ ۶/ ۹۷

یوشــع نبــی؟ع؟: ۲/ 4۶۳؛ 3/ 2۱۶، 2۱۹؛ ۴/ ۵2۶، 
 ،4۸۵  ،۳۵۸  /11 ۵2۱؛   ،۳۶۷  ،2۱۶  /۶ ۵۶0؛ 

۵۱0
یونــس بــن ابــی اســحاق: 5/ 4۹۸، 4۹۹؛ ۷/ ۳۹۳، 

۳۹۵
یونس بن ابی ُعَبید ثقفی: 1۰/ ۳44

یونس بن ارقم: 1/ ۳۱0، ۳۱2؛ ۲/ 202
یونس بن ُبَکیر: 1/ ۱۳0؛ ۸/ ۹۶، ۹۷

یونس بن حبیب: 5/ ۸؛ ۹/ ۵2۷
یونس بن عبد الرحمان قّمی: 3/ 222، 22۳

یونس بن عبداالعلی: ۷/ 4۵4
یونس بن مّتی: ۶/ 2۱۶

یونس بن میسرة بن جلیس: 11/ ۱۵۶
یونس بن ُنباته: ۷/ ۵۶2

یونس بن یعقوب: ۲/ 2۸۸


